
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL 

 

 

 

 

 

RENATA CRISTINA DE SÁ BARRETO FREITAS 

 

 

 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL: 

Estreitando Relações entre a UNIVASF e as Comunidades Rurais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAZEIRO – BA 

2019 



8 
 

RENATA CRISTINA DE SÁ BARRETO FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL: 

Estreitando Relações entre a UNIVASF e as Comunidades Rurais 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Extensão Rural 
(PPGExR) – Mestrado Profissional, na Linha 
de Pesquisa II: Processos de Inovação Sócio 
Tecnológicas e Ação Extensionista, da 
Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (UNIVASF), como requisito para 
obtenção do título de mestra em Extensão 
Rural.  
 
Orientador: Prof. Helder Ribeiro Freitas  
Coorientador: Prof. Denes Dantas Vieira  

 

 

 

JUAZEIRO – BA 

2019 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

    
Freitas, Renata Cristina de Sá Barreto 

F866e 
  

      Extensão Universitária e Comunicação Institucional: Estreitando Relações Entre 
a UNIVASF e as Comunidades Rurais / Renata Cristina de Sá Barreto Freitas – 

Juazeiro-BA, 2019. 
      x, 63 f.: il. ; 29 cm. 
    
        Dissertação (Mestrado em Extensão Rural) - Universidade Federal do Vale do 

São Francisco, Campus Juazeiro, Juazeiro, 2019. 

      Orientador: Prof. Doutor Helder Ribeiro Freitas. 
 

        1. Ensino Superior. 2. Extensão Universitária. 3. Comunicação Institucional. I. 
Título. II. Freitas, Helder Ribeiro. III. Universidade Federal do Vale do São Francisco. 

                                            
                                            CDD 378.007 

 
                     Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/UNIVASF 

                            Bibliotecário: Márcio Pataro CRB – 5/1369 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai, 

Mércio Aurélio Cordeiro Freitas, 

In Memorian 

  



11 
 

AGRADECIMENTOS 
 

À minha família, meu marido Rodrigo e meus filhos Henrique e Lara, pelo amor, 
compreensão e paciência por cada dia em que estive ausente, muitas vezes estando 
presente fisicamente, nestes dois últimos anos. Obrigada por terem, também, 
participado ativamente das minhas incursões no rural. Vocês são meu tudo!!! 

A Rodrigo, que merece agradecimento duplo, por ter segurado a barra em casa para 
que esse mestrado pudesse ser concluído e por ter me tranquilizado, apoiado, 
aconselhado como meu orientador pessoal, mesmo achando tudo estranho no 
trabalho, afinal não é uma pesquisa das Engenharias. Não teria conseguido sem 
você!!!  

À minha mãe, Cristina, pelo apoio sempre tranquilo e presente, mesmo que de 
longe; e ao meu pai, Mércio, de quem herdei o amor pelo jornalismo e que me viu 
ser aprovada, mas não conseguiu me esperar concluir o mestrado.  

À minha tia Leta, uma eterna apaixonada pelo rural e pelas populações do campo, 
que viveu de perto a realidade da luta camponesa nos idos dos anos de 1960 e 1970 
e compartilhou tantas histórias comigo. 

À minha equipe na ASCOM, os amigos Hesler Piedade Caffé Filho, Juciane de 
Jesus Aleixo e Ludimilla Macedo de Andrade pela confiança, amizade e 
companheirismo nesse meu percurso. Sei que me aguentar nesse período não foi 
fácil! 

Ao meu orientador, Helder Ribeiro Freitas, pelo apoio constante, pelas correções 
sempre certeiras, e por me guiar, mesmo, nesta trajetória pela Extensão 
Universitária no meio rural. Aprendi muito nessa jornada!!! 

Ao meu coorientador, Denes Dantas Vieira, por todos os ensinamentos e pelas aulas 
maravilhosas de Sociologia.  

À professora Lucia Marisy, por sua paixão contagiante pela Extensão Universitária e 
pelo rural. Aprendi e continuarei aprendendo muito com a senhora. 

Ao reitor Julianeli Tolentino de Lima e ao vice-reitor Telio Nobre Leite, pela 
compreensão e incentivo nesses dois anos de mestrado. 

Aos amigos Jaldo Lopes e Fúlvio Torres Flores, pelo estímulo para embarcar nessa 
viagem pelo mundo da pós-graduação. Vocês foram essenciais para que eu criasse 
a coragem de ingressar no mestrado. 

Às amigas Adenise Alves de Morais Goiana Ferraz, Caroline Emmanuelle Batista do 
Nascimento, Clelianny Andrade Colares de Plasencia, Cristiane Danoa e Diliana 
Maria de Souza Silva Mota, que tantas vezes acolheram meus filhos durante esta 
caminhada para que eu tivesse a tranquilidade de comparecer às aulas e fazer as 
atividades do curso. Agradeço pelo imenso carinho, atenção e amizade de sempre!!! 



12 
 

A cada um dos amigos da Turma R2 do Mestrado em Extensão Rural, a mais pura 
gratidão e carinho por tudo o que vivemos juntos nesses dois anos. Foi muito 
enriquecedor para mim. Tenho sorte e orgulho de fazer parte dessa turma!!! 

À amiga Maria Vieira e aos meus eternos estagiários Karen Lima, Brena Souza, 
José Lucas Sobreira, João Pedro Ramalho, Mônica Santos, Rafael Bruno Santos, 
Jaislane Ribeiro, Gersica Brito, Beatriz Granja, Layla Shasta e Douglas Alencar, que 
acompanharam, mesmo de longe, esta minha caminhada na busca por novos 
horizontes na pós-graduação. 

Às amigas Kilma Carneiro da Silva Matos e Danielle Gomes de Andrade pelo apoio 
e incentivo nos momentos certos. 

A Maria Clara Silva de Carvalho, por ter atendido sempre com prontidão todos os 
meus pedidos de documentos referentes ao PIBEX.  

À equipe da PROEX, e em especial da DIREX, com quem troquei muitas figurinhas 
durante a elaboração deste trabalho. 

A cada um dos professores que integram o Programa de Pós-Graduação em 
Extensão Rural (PPGExR) pelo aprendizado e pelas trocas de saberes. 

À equipe administrativa do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural 
(PPGExR) por todo o auxílio e apoio durante o curso. 

A todos os docentes, estudantes, agricultores familiares e representantes de 
entidades parceiras que entrevistei para esta pesquisa. Obrigada por compartilhar 
comigo suas experiências, impressões e desejos sobre a Extensão Universitária 
realizada pela UNIVASF junto às comunidades rurais. 

Ao CVT Sertão Agroecológico, apoiado pela Chamada MCTIC/MAPA/MEC/SEAD - 
Casa Civil/CNPq Nº 21/2016. 

E finalmente, à UNIVASF, pela oportunidade de cursar um mestrado no sertão 
nordestino e por me possibilitar conhecer mais sobre o rural e as populações que o 
habitam.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um objeto 
pensado, que mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a 
comunicação entre ambos, que se dá através de signos 
linguísticos. O mundo humano é, desta forma, um mundo de 
comunicação. 

 
Paulo Freire  

 

 

 
 



14 
 

RESUMO 

 

Compreender as relações, os limites e as possibilidades de atuação da Extensão 
Universitária na Assessoria e Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) junto a 
agricultores familiares e organizações sociais nos territórios de atuação da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) com o intuito de, por 
meio da comunicação institucional, consolidar e fortalecer os laços entre a 
Universidade e as comunidades rurais. Esta é a força motriz deste trabalho, que tem 
como universo os projetos executados pelo Programa Institucional de Bolsas de 
Extensão (PIBEX), mantido pela UNIVASF, em editais anuais nas chamadas de 
2016, 2017 e 2018. A partir do mapeamento das ações extensionistas nestes três 
anos do PIBEX foi possível identificar os projetos que voltaram suas ações para a 
população do meio rural. Deste universo, que se mostrou reduzido se comparado às 
iniciativas para as áreas urbanas, extraíram-se os projetos para a agricultura familiar, 
foco principal da pesquisa. Entrevistas semi-estruturadas realizadas com docentes, 
estudantes, agricultores e parceiros permitiram entender como ocorre a interação da 
Universidade com as comunidades rurais na região, o impacto da atuação 
extensionista para a formação dos estudantes e as contribuições para a atividade 
docente. Os resultados também possibilitaram identificar algumas das demandas e 
anseios das comunidades rurais em relação à Universidade. Estas constatações 
serviram de base para a elaboração de um Plano de Comunicação, com estratégias 
de comunicação institucional direcionadas à Extensão Universitária, cujo objetivo é 
contribuir para uma aproximação maior entre a Universidade e as comunidades 
rurais.  

Palavras-chave: Extensão Universitária. Comunicação Institucional. Extensão 
Rural. Agricultura Familiar. 
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ABSTRACT 

 

Understanding the relationships, limits and possibilities of action University of 
Extension in Advisory and Technical Assistance and Rural Extension (ATER) with 
family farmers and social organizations in the territories in which Universidade 
Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) has activities in order to, through 
institutional communication, consolidate and strengthen the ties between the 
University and rural communities. This is the motivating force behind this work, which 
universe is based on the projects executed by the Institutional Program of Extension 
Grants (PIBEX), maintained by UNIVASF, in annual calls for proposals in 2016, 2017 
and 2018. Based on the mapping of extension actions in these three years of PIBEX, 
it was possible to identify the projects that focused their actions on the rural 
population. From this universe, which proved to be reduced when compared to the 
initiatives for urban areas, the projects for family farming, the main focus of the 
research, were extracted. Semi-structured interviews with professors, students, 
farmers and partners enabled to understand how the University's interaction with 
rural communities in the region occurs, the impact of extensionist activities on the 
training of students and contributions to the teaching activity. The results also made it 
possible to identify some of the demands and desires of rural communities in relation 
to the University. These findings served as a basis for the elaboration of a 
Communication Plan, with institutional communication strategies aimed at the 
University Extension, whose objective is to contribute to a closer relationship 
between the University and the rural communities.  

 

Key-words: University Extension. Institutional Communication. Rural Extension. 
Family Farm.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da constituição das universidades brasileiras, o tripé Ensino, 

Pesquisa e Extensão consolidou-se como base da atuação destas instituições junto 

à sociedade. Desde o surgimento das primeiras universidades no Brasil há um 

reconhecimento de que o Ensino é sua principal dimensão e função. Com o 

desenvolvimento científico e tecnológico, a Pesquisa também foi incorporada e 

reconhecida socialmente como outra importante dimensão de atuação da 

universidade na medida em que é por meio desta ação que novos conhecimentos e 

tecnologias são gerados. A função da Extensão é mais abrangente e visa aproximar 

a sociedade do conhecimento acadêmico, permitindo que haja transformações 

sociais a partir da interação entre os conhecimentos acadêmico e popular.  

Ensino, Pesquisa e Extensão devem dialogar para gerar novos saberes e 

possibilitar seu compartilhamento com a sociedade. Esta compreensão dinâmica de 

formação, construção e troca de conhecimentos por meio da Extensão define a base 

de uma universidade de fato democrática e capaz de contribuir com as 

transformações da sociedade. Nesta perspectiva, se não houver esta articulação 

entre Ensino, Pesquisa e Extensão não há universidade na forma como se entende 

atualmente e como exige a legislação da educação superior.  

A relação entre Ensino e Pesquisa é mais estreita e já está estabelecida. A 

produção de ciência no Brasil está muito concentrada nas Universidades, 

especialmente entre as instituições públicas1. Já a Extensão, que ainda pode ser 

considerada a ponta mais frágil do tripé, vem ganhando espaço nas últimas décadas 

e tende a se consolidar como um eixo essencial, que conecta as instituições com a 

comunidade, fortalecendo Ensino e Pesquisa, ao mesmo tempo em que contribui 

para a resolução e o apoio às demandas e questões vivenciadas pelas comunidades 

com as quais a universidade se relaciona.  

                                            
 
1
 Dados divulgados recentemente no site Ciência na Rua mostram que as Universidades Públicas 

respondem por mais de 95% da produção científica no Brasil, conforme informações da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), da Associação Brasileira de Ciências 
(ABC) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), entre outras.  
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Esta dissertação apresenta a Extensão Universitária praticada pela 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) nos seus territórios de 

atuação, no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), no 

período de 2016 a 2018. O objetivo central deste trabalho é compreender as 

relações, identificar os limites e as possibilidades de atuação entre a Extensão 

Universitária e a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) a partir das 

intervenções da UNIVASF junto a agricultores familiares e organizações sociais no 

Sertão do São Francisco Baiano, Pernambucano e demais regiões de atuação da 

Universidade. 

E a principal pergunta motivadora desta pesquisa é: que contribuições a 

comunicação institucional pode dar para estreitar ainda mais as relações entre a 

UNIVASF e as comunidades rurais, por meio da Extensão Universitária? A partir da 

compreensão de como esta interação acontece nas ações extensionistas, o 

presente trabalho visa estabelecer estratégias que possibilitem a divulgação e a 

socialização de conhecimentos acadêmicos e a troca de saberes entre academia e 

comunidades rurais, por meio da comunicação institucional.  

As ações propostas com este intuito compõem um Plano de Comunicação, 

produto final desta dissertação, contendo estratégias e ferramentas comunicacionais 

que deverão possibilitar uma maior aproximação entre agricultores familiares e o 

campo acadêmico, facilitando a troca de saberes, além de qualificar o olhar da 

UNIVASF frente às necessidades deste público no âmbito de suas ações de Ensino, 

Pesquisa e Extensão.  

Realizada a partir de uma abordagem interdisciplinar, outro objetivo desta 

pesquisa foi conhecer as demandas das comunidades rurais nos territórios de 

atuação da UNIVASF para compreender motivações, benefícios e desafios que 

movem docentes e estudantes na direção da Extensão Universitária junto aos 

agricultores familiares. Também foram objetivos propostos por este trabalho: 

identificar os projetos de Extensão Universitária que interagem com as ações de 

ATER e processos de desenvolvimento rural junto a agricultores familiares e 

diferentes organizações sociais de assessoria aos agricultores. 

O estudo permitiu ainda compreender os principais objetivos e fundamentos 
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teórico-metodológicos dos projetos PIBEX executados entre os anos de 2016 e 

2018. Nestes foi possível caracterizar o perfil de docentes, estudantes e agricultores 

familiares, bem como identificar as organizações sociais envolvidas com a Extensão 

Universitária e as diferentes parcerias intra e interinstitucionais estabelecidas para o 

desenvolvimento das ações.  

Além disso, o trabalho faz uma análise sobre as contribuições destes projetos 

de Extensão para o cumprimento dos preceitos estabelecidos em prol do 

desenvolvimento regional, conforme consta na Missão, Visão e Valores da 

UNIVASF, presentes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o 

período 2016/2025. Para compreender o momento atual do extensionismo na 

UNIVASF também foi necessário fazer um breve resgate histórico da Extensão 

Universitária na instituição, dado que não há informações sistematizadas sobre esta 

temática.  

 

1.1 CONTEXTOS TERRITORIAIS E INSTITUCIONAIS DA AÇÃO 
EXTENSIONISTA DA UNIVASF 

 

A pesquisa foi realizada nos territórios de atuação da UNIVASF, que está 

localizada no Semiárido Brasileiro (SAB), região que se caracteriza por uma 

precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 milímetros e tem um 

percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando todos os 

dias do ano, de acordo com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE, 2019). Grande parte da população do Semiárido é constituída por 

agricultores familiares, muitos dos quais integram diferentes comunidades 

tradicionais deste território. Estas famílias vivem, em sua maioria, em áreas 

acometidas pela seca, desenvolvendo atividades agropecuárias e extrativistas 

adaptadas à realidade da baixa precipitação e escassez de água.  

De acordo com dados do Censo Agropecuário 2006, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, havia no Brasil 4,6 milhões de estabelecimentos 

agropecuários, dos quais 3,9 milhões (84%) se dedicavam à prática da agricultura 

familiar (IBGE, Censo 2006). Deste total de estabelecimentos da agricultura familiar, 
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aproximadamente 1,3 milhão estava situado no Semiárido, a maior parte (77%) 

cultivando lavoura vegetal, com destaque para a horticultura (7,9%), mas também 

com produção animal (61,6%), extração vegetal (6,6%) e agroindústria (2,9%).  

A diversidade de culturas presentes na agricultura familiar na região de 

Petrolina foi apontada em um mapeamento agrícola realizado pelo Sindicato dos 

Agricultores Familiares de Petrolina (SINTRAF), em 2019. Segundo o levantamento, 

a agricultura familiar desenvolvida na cidade caracteriza-se por uma produção 

diversificada, que está distribuída em áreas irrigadas, ribeirinhas e de sequeiro. A 

agricultura familiar produz hortaliças, legumes e frutas, criação de caprinos, ovinos, 

galinha caipira e peixes, além de mel e outros produtos como doces, bolos e polpas 

de frutas2 (ALVES, 2019; BRITO, 2019).  

A região de Petrolina e Juazeiro também se destaca devido aos perímetros 

irrigados, que transformaram o Vale do São Francisco no maior polo produtor de 

frutas do Brasil, cultivadas por meio das técnicas da agricultura irrigada com as 

águas do rio São Francisco. Nestas áreas são produzidos inúmeros tipos e 

variedades de frutas, com destaque para o cultivo de uva e manga. Grande parte da 

produção tem como destino os mercados nacional e internacional, mas tem 

importância significativa para o mercado local também. (LEÃO; MOUTINHO, 2014; 

SILVA; SILVA, 2016;) 

Além da produção em grande escala de frutas tropicais, a região tem um 

grande número de agricultores familiares que respondem por frutas e hortaliças 

consumidas pela população local e também se inserem nas cadeias nacionais e 

globais de comercialização. Estes agricultores familiares3 pertencem a diferentes 

categorias que ocupam as áreas denominadas de sequeiro, com destaque para as 

                                            
2
 O mapeamento foi divulgado por diferentes veículos de imprensa (Blog de Carlos Britto e Blog de 

Edenevaldo Alves) de Petrolina, em notícias que mostram a capacidade produtiva da agricultura 
familiar de fornecer alimentos para merenda escolar nas escolas municipais. (ALVES, 2019; BRITO, 
2019) 

3
 A Lei da Agricultura Familiar (Lei Nº 11.326/2006) considera como agricultores familiares aqueles 

agricultores que praticam atividades no meio rural utilizando, predominantemente, mão de obra da 
família, entre outros pré-requisitos, e também determina que se enquadram nesta categoria os 
silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, povos indígenas, integrantes de comunidades 
quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais.   
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comunidades tradicionais em suas diferentes manifestações, como povos indígenas, 

quilombolas, comunidades de fundo de pasto, assentamentos de reforma agrária, 

pequenos produtores (SIQUEIRA, 2017), além de iniciativas de agricultura urbana e 

periurbana (BARROSO et al, 2017). Nos perímetros irrigados, integram-se a estas 

categorias de agricultores os colonos e pequenos empreendedores irrigantes. 

Nas últimas décadas, aumentaram as discussões em torno do impacto da 

utilização de agrotóxicos e da necessidade de um cultivo mais sustentável, que 

respeite o meio ambiente e não prejudique a saúde de agricultores e trabalhadores 

rurais, bem como do consumidor final dos produtos agrícolas da região. A agricultura 

irrigada intensiva, embora produza importantes resultados econômicos, também tem 

causado impactos negativos sobre o meio ambiente, saúde dos trabalhadores rurais 

e agricultores como os problemas de intoxicação pelo uso indiscriminado de 

agrotóxicos nas culturas do Vale do São Francisco como indicam algumas 

pesquisas acadêmicas (BEDOR et al, 2009; SILVA et al, 2011; SILVA-MATOS et al, 

2014).  

Diversas experiências na construção de uma agricultura limpa e livre de 

agrotóxicos vêm sendo construídas no universo da agricultura familiar e empresarial 

no Sertão do São Francisco Baiano e Pernambucano. A construção deste processo, 

denominado de Transição Agroecológica, vem sendo protagonizada por 

organizações de produtores locais em associações e cooperativas, empreendedores 

e empresas por meio dos processos de produção orgânica certificada (GERMINO et 

al, 2017) e da valorização da agrobiodiversidade e sistemas tradicionais de uso da 

terra no Semiárido. Estas iniciativas têm contado com a participação de 

pesquisadores da UNIVASF, Embrapa, Instituto Federal do Sertão Pernambucano 

(IF Sertão-PE), Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Sebrae, Codevasf, dentre 

outras organizações das esferas municipal, estadual e federal (FREITAS et al, 

2015), além de organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais que 

promovem a agroecologia e produção orgânica no Território Sertão do São 

Francisco Baiano e Pernambucano (FREITAS et al, 2017). 

É nesta região do Semiárido Brasileiro, na qual emergem diferentes contextos 

sociais e produtivos nos territórios rurais, onde a UNIVASF está inserida. A 

Instituição tem sua atuação orientada pela articulação entre Ensino, Pesquisa e 
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Extensão, visando proporcionar educação superior pública de qualidade à população 

e também contribuir para o desenvolvimento dos territórios onde atua.  

A UNIVASF, que completará 15 anos de atividades acadêmicas no mês de 

outubro do corrente ano, conta com 30 cursos de graduação presenciais, ofertados 

em 7 campi localizados nas cidades de Petrolina (PE), Juazeiro (BA), Senhor do 

Bonfim (BA), Paulo Afonso (BA), São Raimundo Nonato (PI) e mais recentemente 

Salgueiro (PE); e outros 5 cursos, oferecidos pela educação a distância. Na pós-

graduação, deu início aos 4 primeiros cursos de doutorado e já possui 17 mestrados, 

12 programas de Residência, que se dividem entre Residências Médica e 

Multiprofissional; e 10 especializações, 7 delas oferecidas por meio do ensino a 

distância.  

Até o final de 2018, segundo a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (PRPPGI), a Universidade contava com 109 grupos de pesquisa 

certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e possuía 382 projetos de 

iniciação científica no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC 

e PIVIC) e 17 no Programa Institucional de Bolsas de Inovação Tecnológica (PIBIT e 

PIVIT).  

De acordo com a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), em 2018, 61 projetos 

de Extensão Universitária foram executados por meio do programa PIBEX, além de 

outros oito programas especiais financiados em parceria com ministérios e órgãos 

de financiamento diversos e vinculados à PROEX, a exemplo do Inovando Práticas – 

Transformando Vidas, do Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC-

UNIVASF) e dos Núcleos Descentralizados de Extensão dos campi. A atuação 

extensionista da UNIVASF também se dá por meio de iniciativas permanentes 

desempenhadas por diferentes setores da Universidade, a exemplo do Espaço Arte, 

Ciência e Cultura (EACC) e do Museu de Fauna da Caatinga do Centro de 

Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga (Cemafauna). 

O Regimento Geral e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-

2025, principais documentos que regulam o funcionamento da UNIVASF, destacam 

o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão como áreas imprescindíveis para o 

funcionamento adequado da Universidade. Em seu Art. 2º, o Regimento Geral 
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estabelece como objetivos da instituição:  

[...] ministrar o ensino superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas 
do conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua 
inserção regional mediante atuação multicampi na região do Semiárido 
nordestino, nos termos da Lei Nº 10.473, de 27 de junho de 2002. 
(UNIVASF, 2017, p. 4)  

O PDI, que norteará as ações da instituição até 2025, afirma em sua Missão e 

Visão que a atuação da Universidade visa oferecer à sociedade não apenas o tripé 

Ensino, Pesquisa e Extensão, mas ações em nível de excelência que contribuam 

para o fortalecimento da cidadania e o desenvolvimento regional. Além disso, entre 

os valores institucionais que constam no documento, destaca-se:  

Compromisso com o conhecimento enquanto elemento de transformação: a 
atuação dos profissionais da Universidade pauta-se pela valorização, 
produção e democratização de diversas formas de saber, buscando o 
desenvolvimento educacional e cultural como via de superação de 
problemas da sociedade e a promoção do seu bem-estar. (PDI, 2016, p. 24)   

Esta atuação transformadora e emancipadora da sociedade pode ser 

alcançada pela via da Extensão Universitária, à qual também cabe o papel de 

aglutinar as atividades de Ensino e Pesquisa (CARBONARI; PEREIRA, 2007; 

CASTRO, 2004).  

Neste sentido, a comunicação institucional, compreendida como aquela que 

permite à Universidade relacionar-se com todos os seus públicos, internos e 

externos (KUNSCH, 2003), também pode contribuir para consolidar as relações 

existentes com os agricultores familiares. Na UNIVASF, as atribuições pertinentes à 

área de comunicação institucional são desempenhadas pela Assessoria de 

Comunicação Social (ASCOM), que é vinculada à Reitoria. Também atuam em 

ações voltadas à comunicação com a comunidade externa a WebTV Caatinga, o 

Setor de  Apoio à Comunicação da Reitoria (SEAC-GR) e a Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEX). 

O Plano de Comunicação, que resultou como produto final deste trabalho, traz 

propostas de ações comunicacionais a serem implementadas para potencializar as 

relações entre a Extensão Universitária da UNIVASF e os agricultores familiares e 

suas interfaces com a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). Pretende-se, 

com a execução deste plano, possibilitar uma aproximação maior entre agricultores 

familiares e grupos de pesquisa e extensão. Isso pode potencializar a troca de 
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saberes e conhecimentos nos processos de desenvolvimento socioambiental, 

econômico e cultural local com os quais a UNIVASF tem seu compromisso 

institucional.  

Esta pesquisa apresenta um detalhado material sobre a atuação da UNIVASF 

na Extensão Universitária, com informações e reflexões relevantes pertinentes à 

relação Universidade – Sociedade. Tais reflexões podem contribuir para a análise 

das ações e do papel da ação extensionista das universidades, bem como no 

aprimoramento de políticas e programas institucionais de extensão universitária.  

Espera-se que este trabalho também possa contribuir com o processo de 

efetivação da Extensão Universitária na UNIVASF a partir das novas determinações 

legais estabelecidas pelas Diretrizes para as Políticas de Extensão da Educação 

Superior Brasileira4. A UNIVASF vem debatendo esta temática no âmbito da 

curricularização da extensão universitária, como uma das estratégias previstas neste 

processo de institucionalização da atividade extensionista. A análise do Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) no período de 2016 a 2018 pode se 

constituir em um instrumento de reflexão sobre um conjunto de ações extensionistas 

desenvolvidas na Instituição e os caminhos a seguir na Extensão Universitária na 

porção do Semiárido Brasileiro onde a UNIVASF atua.  

                                            
4
 As Diretrizes para as Políticas de Extensão da Educação Superior Brasileira foram estabelecidas 

pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria Nº 1.350, publicada no Diário Oficial da 
União (DOU), em 17 de dezembro de 2018. As universidades têm até o final de 2021 para se adequar 
às determinações. 
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2 ESTRATÉGIAS E CAMINHOS DA PESQUISA 

 

A realização deste trabalho envolveu técnicas de pesquisa quantitativa e 

qualitativa, pois para compreender as relações entre a Universidade e as 

comunidades rurais foi necessário, primeiramente, conhecer as ações extensionistas 

e seu impacto, em termos numéricos. O intuito era traçar um panorama com 

números gerais da Extensão Universitária da UNIVASF no âmbito do PIBEX, para 

observar a dimensão destas ações e, em seguida, aprofundar a análise sobre como 

elas ocorrem, por meio da utilização de métodos qualitativos de pesquisa.  

De acordo com Ramos (2012), o uso de métodos quantitativos em Ciências 

Sociais tem três propósitos básicos:  

Descrever e/ou comparar características de grupos sociais, realidades, 
contextos ou instituições e inferir resultados; estabelecer relações causais. 
Isto é verificar os efeitos de variáveis em outras, suas magnitudes 
particulares e o efeito em bloco de uma série de variáveis independentes 
em outra que é a dependente; inferir resultados para uma população a partir 
de resultados obtidos em uma amostra (RAMOS, 2012, p. 61) 

O levantamento quantitativo foi realizado, portanto, com o fim de possibilitar a 

descrição e a comparação do desempenho do PIBEX ao longo dos três anos que 

compõem a mostra desta pesquisa. Estes primeiros dados numéricos também foram 

essenciais delimitar o universo de projetos direcionados ao meio rural e à agricultura 

familiar. 

Sabe-se que, no campo das Ciências Sociais e Humanas, a abordagem 

qualitativa tem sido mais utilizada nas pesquisas do que a abordagem quantitativa. A 

pesquisa qualitativa tem origem nos estudos realizados pela Antropologia, sobre a 

vida em comunidade e, posteriormente, pela Sociologia. Seu fortalecimento como 

metodologia de estudos se deu a partir da inquietação com a rigidez da pesquisa 

quantitativa e com a possibilidade apresentada pelo novo método de conhecer e 

interpretar o real. 

Segundo Triviños (1987), a pesquisa qualitativa conta com dois enfoques que 

permitem a elaboração desta análise e compreensão da realidade:  

Os enfoques subjetivistas-compreensivistas, com suporte nas ideias de 
Schleiermacher, Weber, Dilthey e também em Jaspers, Heidegger, Mareei, 
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Husserl e ainda Sartre, que privilegiam os aspectos conscienciais, 
subjetivos dos atores (percepções, processos de conscientização, de 
compreensão do contexto cultural, da realidade a-histórica, de relevância 
dos fenômenos pelos significados que eles têm para o sujeito (para o ator 
etc.). Os enfoques crítico-participativos com visão histórico-estrutural — 
dialética da realidade social que parte da necessidade de conhecer (através 
de percepções, reflexão e intuição) a realidade para transformá-la em 
processos contextuais e dinâmicos complexos (Marx, Engels, Gramsci, 
Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Habermas etc.). (TRIVIÑOS, 1987, 
p. 117) 

Entre as características que a fazem mais difundida nestas áreas do 

conhecimento destacam-se a possibilidade de interpretar e compreender fenômenos 

sociais em sua diversidade, o fato de não se deter apenas sobre dados numéricos e 

possibilitar maior proximidade com o objeto de pesquisa. Por não se basear sobre 

hipóteses rígidas, este tipo de pesquisa permite maior flexibilidade na elaboração e 

na revisão das hipóteses que irão guiar o estudo.  

Além disso, a pesquisa qualitativa é descritiva, tem o ambiente natural como 

fonte direta dos dados e os fenômenos sociais são seu centro de interesse. O 

pesquisador tem papel essencial na abordagem qualitativa, pois é considerado 

instrumento-chave da pesquisa, cuja preocupação é com o processo e não apenas 

com os resultados e produto final, gerado a partir das análises do material 

pesquisado (TRIVIÑOS, 1987). 

Sob este aspecto, este tipo de pesquisa é importante para a proposta deste 

trabalho, tendo em vista a necessidade de compreender as relações entre 

Universidade e comunidades rurais no âmbito da Extensão Universitária e ATER na 

região de atuação da UNIVASF. Além da abordagem qualitativa, este trabalho 

caracteriza-se como de natureza aplicada e exploratória e adota como instrumentos 

a análise documental, o estudo de caso e a pesquisa de campo.  

Trata-se de um trabalho exploratório, pois um dos objetivos é proporcionar 

uma visão geral sobre as relações entre a Universidade e o meio rural. De acordo 

com Gil (2008), a pesquisa exploratória tem a finalidade de desenvolver, esclarecer 

e modificar conceitos e ideias que possam contribuir com a elaboração de 

problemas mais precisos ou hipóteses que possam ser alvo de outros estudos 

posteriormente. Este tipo de pesquisa costuma incluir levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso (GIL, 2008), 

metodologia utilizada na realização deste trabalho. 
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2.1 TRAJETÓRIA PERCORRIDA NO ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE 
UNIVERSIDADE E AGRICULTURA FAMILIAR 

 

O trabalho teve início com a revisão bibliográfica, passou pela análise 

documental, realização de entrevistas, sistematização e análise dos dados (Quadro 

1). O estudo bibliográfico perpassou pelos temas e conceitos de Agricultura Familiar, 

Extensão Rural, Extensão Universitária e Comunicação. A pesquisa bibliográfica 

possibilita a reflexão crítica acerca do tema a ser analisado, por envolver não só a 

leitura de diferentes autores sobre determinado assunto, mas por demandar a 

interpretação e a confrontação dos dados coletados (TOZONI-REIS, 2009). 

Quadro 1: Fluxograma com o percurso da pesquisa. 

 

Fonte: A autora/2019 

Paralelamente à pesquisa bibliográfica, foi realizada nos meses de novembro 

e dezembro de 2018 a análise documental, a partir de informações contidas no site e 

no banco de dados da Diretoria de Extensão (DIREX), vinculada à Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEX) da UNIVASF.  

O trabalho analisou os projetos do Programa Institucional de Bolsas de 

Extensão (PIBEX), aprovados e implementados pela UNIVASF por meio dos editais 

lançados anualmente para os anos de 2016, 2017 e 2018. Nesta etapa, foram 

analisadas as planilhas da PROEX, as propostas dos projetos submetidas aos 

Etapa 5 - SISTEMATIZAÇÃO 

Sistematização e Análise Geral dos Dados da Pesquisa 

Etapa 4 - PÓS-ENTREVISTAS 

Transcrição e Análise das Entrevistas 

Etapa 3 - ENTREVISTAS 

Gestores de extensão Coordenadores, estudantes e agricultores Representantes de entidades parceiras 

Etapa 2 - ANÁLISE DOCUMENTAL 

Propostas de projetos, planilhas da PROEX, site institucional, relatórios dos projetos PIBEX  

Etapa 1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Agricultura Familiar, Extensão Rural, Extensão Universitária, Comunicação 
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editais PIBEX pelos coordenadores, os relatórios parciais e finais gerados sobre as 

atividades desenvolvidas em cada projeto, informações disponíveis no site 

institucional da UNIVASF.   

Este levantamento possibilitou mapear, de maneira geral, as ações de 

Extensão Universitária no âmbito do PIBEX durante o triênio analisado, apontando 

principais propositores dos projetos, número de participantes que se envolveram 

com as ações, população beneficiada e local de realização das atividades – se meio 

urbano ou rural ou ambos, entre outras informações. Com estes dados, fez-se uma 

primeira triagem, a partir da qual se determinou a amostra universal desta pesquisa, 

composta pelos projetos de Extensão Universitária cujas ações foram direcionadas à 

agricultura familiar nos três anos estudados.  

Compuseram a análise final deste trabalho os projetos de Extensão 

Universitária da UNIVASF que estão relacionados à agricultura familiar, no âmbito 

dos territórios de atuação da UNIVASF. Desta amostra geral, foram selecionados 

para a etapa seguinte da pesquisa projetos que representam diferentes abordagens 

entre as principais metodologias extensionistas.  
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Quadro 2: Fluxograma com detalhamento das fases de seleção da amostra de projetos desta 

pesquisa. 

 

Fonte: A autora/2019 

Os coordenadores, estudantes, agricultores familiares e representantes de 

organizações parceiras que participaram dos projetos previamente selecionados 

foram convidados a colaborar com a pesquisa. Com este público foi realizada uma 

entrevista semiestruturada sobre o projeto com o qual se envolveram e sua relação 

com a Universidade.  

Também foram feitas entrevistas semi-estruturadas com gestores da área de 

Extensão, atuais e anteriores, da UNIVASF. Com as informações coletadas junto 

aos gestores foi possível fazer um resgate histórico da extensão na Universidade até 

o momento atual.  

A etapa de análise documental ocorreu na Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX), situada no prédio da Reitoria, no Campus Sede da UNIVASF, em 

Levantamento Inicial 

Mapeamento de todos os 
projetos aprovados no PIBEX 

entre 2016 e 2018 

Objetivo: quantificar e ter uma 
visão geral sobre os projetos  

Primeira Triagem 

Identificação dos projetos 
com interface no meio rural 

Objetivo: quantificar e 
conhecer os projetos 

voltados ao rural  

Segunda Triagem 

Seleção dos projetos para o 
rural que tiveram o agricultor 

familiar como alvo 

Objetivo: identificar em 
número e propostas 

metodológicas os projetos 
para agricultura familiar 

Terceira Triagem 

Seleção dos projetos 
relacionados à agricultura 

familiar 

Objetivo: selecionar projetos 
com diferentes metodologias de 

extensão rural e tempo de 
duração. 

Execução das Entrevistas 

Objetivo: Ouvir docentes, 
estudantes, agricultores e 

parceiros que integraram os 
projetos selecionados.  
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Petrolina (PE). Já a coleta de dados da pesquisa de campo ocorreu nas 

dependências da UNIVASF, com docentes e discentes, nas comunidades onde os 

agricultores familiares estão estabelecidos e na sede das instituições parceiras. 

Também foram utilizadas as novas tecnologias de comunicação para obtenção das 

informações junto a alguns participantes, como será exposto adiante. 

 

2.2 OUVIR PARA COMPREENDER A PRÁTICA DA EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA NO MEIO RURAL  

 

As entrevistas do tipo semiestruturadas desta pesquisa foram realizadas 

individualmente pela pesquisadora, no período de 25 de fevereiro a 13 de maio de 

2019. Com o intuito de primeiramente compreender o histórico da Extensão 

Universitária na UNIVASF antes de partir para o contato direto com os projetos de 

extensão, optou-se por iniciar esta fase de entrevistas com os gestores da área de 

Extensão, atuais e anteriores.  

Em seguida, foram realizadas as entrevistas com os docentes, que 

desempenharam o papel de coordenadores dos projetos de Extensão Universitária, 

apoiados pelo Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) da UNIVASF, 

e selecionados para esta pesquisa. A seleção dos projetos ocorreu de forma 

aleatória, mas contemplando as seguintes características: projetos realizados no 

período de 2016 a 2018, na região de atuação da UNIVASF e direcionados às 

comunidades do meio rural, com tempos de duração diferentes (um ano, dois anos 

ou mais) e que representam abordagens metodológicas distintas de extensão rural 

em suas propostas de trabalho. 

Do total de 38 projetos, foram selecionados oito para esta fase da pesquisa. 

Um deles foi descartado depois da realização das entrevistas com os participantes, 

após a constatação de que não se enquadrava nos critérios de análise 

estabelecidos. Este projeto foi substituído por outro, mantendo o número de oito 

iniciativas planejadas para investigação na pesquisa. 
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De seis dos oito projetos selecionados obteve-se a participação de 

representantes dos três segmentos: docentes, estudantes e público 

envolvido/beneficiado. Em um dos projetos, apenas docente e estudante 

participaram da pesquisa. E em outro, somente um representante de comunidade 

beneficiada se disponibilizou a participar. Optou-se por não descartar esses 

depoimentos em virtude da riqueza do material coletado com cada um destes 

colaboradores e pelo motivo de que se mantém equilibrado o número de 

depoimentos dos três segmentos. Por último, foram ouvidos representantes de duas 

instituições, uma governamental e outra não-governamental, que atuam como 

parceiras da UNIVASF nas iniciativas de Extensão Universitária para a agricultura 

familiar. 

Desta forma, foram realizadas entrevistas com participantes de oito projetos, 

dos quais sete professores coordenadores de projetos, sete estudantes e sete 

pessoas de comunidades rurais que estiveram presentes nas ações como público 

beneficiado, num total de 21 pessoas entrevistadas. As entrevistas tiveram início 

com os coordenadores dos projetos, que indicaram os estudantes e os 

representantes das comunidades rurais onde as ações aconteceram. Cada 

segmento de participantes respondeu a uma série de questões com perguntas 

abertas e específicas sobre o projeto e sua participação nas ações desenvolvidas. 

Além destas, foram entrevistadas também outras duas pessoas 

representantes de instituições parceiras que atuaram junto com a UNIVASF nos 

projetos selecionados. Foram escolhidos apenas dois parceiros, porque nem todos 

os projetos foram realizados em parceria com outras instituições. E alguns dos 

parceiros, mais atuantes na área de ATER, participaram de mais de um projeto de 

extensão. Com estes representantes, foi abordada a relação de parceria com a 

Universidade na Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Assim, com as 21 entrevistas dos participantes dos projetos, duas de 

parceiros e cinco de gestores de extensão, foram realizadas 28 entrevistas para a 

elaboração desta pesquisa. Todas as entrevistas com os docentes e a maior parte 

das entrevistas com estudantes e representantes das comunidades rurais 

aconteceram pessoalmente. Entretanto, devido à distância em que se encontravam 

alguns estudantes e representantes das comunidades rurais, em cidades fora do 
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eixo Petrolina e Juazeiro, houve entrevistas que foram realizadas pelo WhatsApp, 

por meio de áudio ou texto. 

A coleta e a sistematização dos dados da pesquisa de campo foram feitas a 

partir do diário de campo, da observação durante os encontros para as entrevistas e 

das transcrições das gravações realizadas. É relevante destacar o olhar da 

pesquisadora nesta etapa como essencial para a compreensão e análise dos dados 

obtidos durante a coleta de dados. Foi utilizada a técnica de triangulação, por meio 

da qual é possível observar e analisar diferentes aspectos do fenômeno social 

estudado, segundo Triviños (1987). O autor ressalta que:  

A técnica da triangulação tem por objetivo básico abranger a máxima 
amplitude na descrição, explicação e compreensão do foco em estudo. 
Parte de princípios que sustentam que é impossível conceber a existência 
isolada de um fenômeno social, sem raízes históricas, sem significados 
culturais e sem vinculações estreitas e essenciais com uma macrorrealidade 
social (TRIVIÑOS, 1987, p. 138). 

A triangulação envolve, de acordo com o autor, três enfoques que devem ser 

considerados. O primeiro aspecto a considerar é o que Triviños chama de 

“Processos e Produtos centrados no Sujeito”, isto é, as ações, percepções e 

comportamentos do sujeito pesquisado, na visão do pesquisador, e as produções 

elaboradas pelo próprio sujeito.  

Outro aspecto apontado pelo autor são os “Elementos Produzidos pelo meio 

do sujeito”, que se referem à legislação, aos documentos e fotografias etc, que 

interferem sobre seu desempenho na comunidade onde está inserido. Triviños 

(1987) ressalta ainda a relevância para a pesquisa dos “Processos e Produtos 

originados pela estrutura sócio-econômica e cultural do macroorganismo social” no 

qual se insere o sujeito. A triangulação permite, portanto, observação e 

compreensão do fenômeno social em sua complexidade e dentro de seu contexto.  

A riqueza desta etapa vai além da realização das entrevistas e da coleta das 

informações, durante os encontros. A presença da pesquisadora no meio rural, no 

local onde moram e trabalham os agricultores familiares entrevistados, também se 

constituiu em importante fonte de informações e muito contribuiu para a elaboração 

deste trabalho.  
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3 AGRICULTURA FAMILIAR NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO: CONTEXTOS, 
INICIATIVAS E DESAFIOS 

 

A trajetória da ocupação humana e do desenvolvimento econômico do Vale 

do Sub-Médio São Francisco está profundamente vinculada ao rio que dá nome à 

região. Descoberto em 1501 por Américo Vespúcio e André Gonçalves, o rio São 

Francisco atraiu inúmeros povos que se estabeleceram em suas margens buscando 

a abundância da água e os recursos naturais da região para sobreviver. Povos 

indígenas, quilombolas, camponeses, comunidades de fundo de pasto, ribeirinhos 

habitaram a região e, ao longo da trajetória de ocupação do interior do Nordeste 

perpassado pelo rio São Francisco, vivenciaram períodos de muitas dificuldades e 

luta pela vida e permanência na terra.  

Entretanto, devido a estas características, a região foi marcada, desde o 

período colonial, por disputas que dizimaram populações inteiras, a exemplo de 

alguns povos indígenas, como cita Siqueira (2017). Pela via da navegação, muitas 

riquezas do Semiárido foram escoadas para as regiões Sudeste e Sul do país. 

Criação de gado, plantio de subsistência às margens da bacia do São Francisco, 

extração de minério foram algumas das atividades econômicas já registradas ao 

longo dos séculos na região, até a descoberta do potencial energético do rio, já nos 

anos 1950, e da irrigação na década seguinte. 

A hidrelétrica de Paulo Afonso, cuja construção ocorreu na década de 1950, e 

a barragem de Sobradinho, durante os anos de 1970, alteraram a rotina de milhares 

de famílias. A maioria vivia da agricultura de vazante, como relata Siqueira (2017). 

Essa população foi reassentada em outras regiões e perdeu não somente suas 

lavouras, mas uma história de vida e de pertencimento ao seu lugar no mundo. À 

medida que as populações tradicionais foram afastadas das margens do rio pelas 

obras que prometiam trazer o desenvolvimento para a região, começaram a surgir 

os grandes empreendimentos de irrigação (SIQUEIRA, 2017). 

No final da década de 1960, quando foram criados os perímetros públicos de 

irrigação no Sertão do São Francisco Baiano e Pernambucano, a agricultura 

consolidou-se como uma das atividades econômicas predominantes e mais 
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promissoras da região. Começavam, então, as primeiras iniciativas de fruticultura 

irrigada voltadas à exportação, que hoje é a base da economia nos municípios de 

Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Esse processo colocou a região no 

mapa da produção agrícola nacional e internacional (LEÃO; MOUTINHO, 2014; 

SILVA; SILVA, 2016; SIQUEIRA, 2017). Além das propriedades irrigadas voltadas 

ao agronegócio, a região caracteriza-se por um grande número de agricultores 

familiares, que nos últimos anos vêm buscando técnicas de convivência com o 

semiárido, assim como maneiras se aprimorar na produção seja de produtos 

hortícolas seja de pecuária. 

 

3.1  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E AS 
TRANSFORMAÇÕES NO RURAL 

 

Segundo a Lei da Agricultura Familiar (Lei № 11.326/2006), agricultor familiar 

é o trabalhador que pratica atividades no meio rural. Para se enquadrar nesta 

categoria, o agricultor deve contar com a mão de obra de sua própria família para 

gerir e realizar as atividades econômicas na propriedade, que por sua vez não deve 

ter área maior do que quatro módulos fiscais, mensurados em hectares, que variam 

por município. Além disso, a renda familiar deve ter um percentual mínimo que se 

origina a partir das atividades econômicas realizadas na propriedade rural. 

A legislação regulamenta o que estudiosos do assunto afirmam sobre o 

agricultor familiar e sua relação com a propriedade rural. Para Klaas Woortmann 

(1990), a terra não é mercadoria, e sim, patrimônio da família. Ele afirma que há um 

conjunto de valores, denominado de “ética campesina”, que envolve terra, trabalho, 

família e liberdade e explica a relação estabelecida entre o agricultor e sua 

propriedade rural. Esta relação vai além da simples atividade econômica como meio 

de sobrevivência. É um modo de vida que define a terra para o agricultor e sua 

família, de onde ele tira o fruto de seu trabalho, mas que também contém muitas 

representações simbólicas e representa suas origens e laços familiares.  

Chiriboga (1996) distingue a agricultura familiar pela posse da terra e por 

acesso a recursos como água e mecanização, em alguns casos. São, segundo ele, 
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agricultores familiares aqueles que produzem para o mercado e que tiram, desta 

produção, recursos satisfatórios para seu sustento.  

Schneider (2014) afirma que, especialmente na América Latina, três fatores 

contribuíram para a retomada das discussões e estudos sobre agricultura familiar, 

dentre os quais, a pobreza no campo, que persistiu mesmo após os ajustes 

estruturais das décadas de 1980 e 1990. Também foram decisivos, de acordo com 

Schneider (2014), a necessidade de produção de alimentos em todo o mundo e a 

própria valorização da agricultura familiar no contexto de desenvolvimento humano e 

social nos territórios.  

Ele destaca ainda o papel dos movimentos sociais e a luta de organizações 

como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no Brasil. Estes 

movimentos fizeram com que assuntos pertinentes à realidade do campo, entre eles 

reforma agrária, posse da terra e direitos das populações rurais, voltassem às 

grandes pautas nacionais. 

A partir dos anos 1990, houve a criação de algumas políticas públicas para 

apoiar a atividade no campo e incentivar o desenvolvimento regional. O Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), criado pelo Decreto № 

1.946, de 1996, é um exemplo de política pública deste período.  

As mudanças na legislação e as políticas públicas e sociais voltadas ao 

trabalhador rural fortaleceram as atividades produtivas no campo. Investimentos em 

infraestrutura, modernização da atividade agrícola e diversificação de atividades 

econômicas ocasionaram modificações no ambiente rural ao longo das últimas 

décadas (SILVA; DEL GROSSI, 2000). Nesta nova ruralidade definida por Silva e 

Del Grossi (2000), o espaço rural é terreno fértil para as mais diversas áreas, como 

indústria, turismo e serviços. Segundo os autores, 

A procura pelas áreas rurais não é exclusividade das indústrias. Há também 
uma nova onda de valorização do espaço rural, capitaneados por questões 
ecológicas, preservação da cultura "country", lazer, turismo ou para 
moradia. Observa-se em todo o mundo uma preocupação crescente com a 
preservação ambiental que estimulou novo filão do turismo: o ecológico. A 
nova forma de valorização do espaço vem a remodelar as atividades ali 
existentes, em função da preservação ambiental e do atendimento aos 
turistas. (SILVA; DEL GROSSI, 2000, p. 166) 

Desta forma, o rural deixou de ser um ambiente considerado atrasado e 
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pouco atrativo para se tornar modelo de qualidade de vida para muitas pessoas, que 

passaram a buscar neste ambiente novas oportunidades de trabalho e um estilo de 

vida mais tranquilo. Para Wanderley (2000), as transformações no meio rural 

resultam de fatores externos, entre os quais a globalização da economia, a 

regulação cada vez maior da produção e do comércio agrícola internacional, a crise 

no mundo do trabalho, com a queda nos índices de emprego, e as transformações 

pós-fordistas nas relações trabalhistas. Também sofreram influência de aspectos 

internos, como a diversificação social, a redução no antagonismo “Rural X Urbano”, 

já que uma série de características citadinas foi incorporada à vida no campo. 

Urbano e rural passaram a ser vistos como complementares.  

A modernização da sociedade nos espaços locais/rurais tem como 
fundamento a crescente “paridade social”, isto é, a similitude entre as 
condições de vida das populações que vivem nas cidades e no meio rural e 
a também crescente disponibilidade, no meio rural, daquilo que ainda é 
definido como o padrão de “conforto urbano”. O meio rural espelha hoje o 
perfil social de cada uma das sociedades modernas avançadas, nele 
predominando, conforme o caso, a classe média, os operários, ou ainda 
certas categorias especiais, tais como os aposentados. (WANDERLEY, 
2000, p. 134) 

O rural passou a reunir, portanto, um perfil de público diversificado e é um 

espaço onde a tecnologia convive com a tradição, e novo e antigo se fundem, 

possibilitando novas perspectivas para seus habitantes. Habitar o rural, hoje, não 

significa estar à margem de uma economia promissora ou deixar de ter acesso a 

novas tecnologias.  

O habitante do meio rural precisa, entretanto, lidar com adversidades, como 

distâncias maiores a percorrer que nos centros urbanos, dificuldades com transporte 

e com questões envolvendo infra-estrutura e serviços públicos. Pode-se considerar o 

rural, apesar destes aspectos, como um local promissor tanto como meio para 

moradia como para a prática de atividades econômicas diversas, fato que vem 

atraindo muitas pessoas de várias áreas do país. O rural não é mais apenas 

sinônimo de atividade agrícola, mas um ambiente caracterizado por uma diversidade 

de funções produtivas. 

 

3.2 DESAFIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO VALE DO SÃO FRANCISCO 
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Hoje, no Sertão do São Francisco, há iniciativas de agricultura familiar 

registradas também na zona urbana e periurbana, em hortas comunitárias 

localizadas em escolas e áreas públicas, nas principais cidades da região. De 

acordo com SILVA et al (2018), estas hortas  

têm por objetivo a geração de trabalho e renda, melhoria no padrão 
alimentar e socioeconômico das famílias dos horticultores, além de 
proporcionar melhor aproveitamento de espaços público e/ou privado, 
muitas vezes abandonados. (SILVA et al, 2018, p. 484) 

Agricultores familiares e comunidades tradicionais da região também 

convivem com mudanças ocasionadas pelo chamado desenvolvimento tecnológico. 

O potencial energético local continua sendo explorado e, além das hidrelétricas, a 

região tornou-se produtora de energias renováveis, com parques eólicos e solares já 

instalados e em funcionamento em diversos locais (SIQUEIRA, 2017), o que 

também gera impacto para as populações rurais.  

Outra atividade que despontou nos últimos anos na região foi a mineração, 

especialmente na Bahia, onde pessoas das mais diversas procedências arriscam-se 

na extração de minérios. Segundo Siqueira (2017), multinacionais estrangeiras 

mandam para fora do país as riquezas encontradas no subsolo baiano. Enquanto a 

população local enfrenta as mais difíceis condições de vida e trabalho, contribuindo 

também para a depredação ambiental, na tentativa de enriquecer.  

Todos estes empreendimentos são, no fundo, o mesmo antigo extrativismo, 
extração do que a natureza aqui concentrou de energia, de força vital, o que 
tem muito a ver com os rios, o São Francisco e afluentes e subafluentes. 
Em pouco tempo, como mero recurso econômico, vai sendo depredado 
numa voracidade crescente nesses tempos de hiper-neoliberalismo. 
(SIQUEIRA, p.17) 

As mudanças que afetaram a zona rural nos últimos anos também se devem 

à ampliação do acesso ao conhecimento, aos avanços tecnológicos e às novas 

técnicas disponibilizadas para a população do campo. Por meio da ação de órgãos 

governamentais e entidades Não-Governamentais (ONGs) que prestam serviço de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), os agricultores rurais passaram a ter 

acesso a novos conhecimentos nas áreas ligadas ao desenvolvimento rural.  

O serviço de ATER ganhou, a partir do início dos anos 2000, aliados 

importantes com a expansão e interiorização das Instituições de Ensino Superior 

(IES) públicas (VINHAIS, 2013; PAULA, 2013; PACHANE; VITORINO, 2015) e 
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privadas e dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

(GOUVEIA, 2017). A agricultura e a extensão rural ganharam um reforço com o 

trabalho de Extensão Universitária realizado pelas IES, especialmente pelas 

universidades públicas, que promovem atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

também voltadas ao meio rural.  

Também será necessário lidar com as incertezas que se delineiam para os 

próximos anos no cenário político-econômico. As Universidades, que vêm 

convivendo com cortes sistemáticos nos seus orçamentos5 anuais, precisarão se 

reinventar para continuar atuando com o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, sem 

prejuízos às atividades que realizam.  

Consolidar a Extensão Universitária no Semiárido nordestino é um desafio a 

ser perseguido, num momento em que a sociedade também exige mais, por parte da 

Universidade, a prestação de serviços diversos e questiona o uso dos recursos 

públicos. Parcerias com empresas privadas e com ONGs tendem a ser cada vez 

mais necessárias para cumprir este papel.  

                                            
5
Os cortes que atingiram as IFES ocorreram a partir de 2013 e foram registrados por meio de notas 

oficiais nos sites institucionais e divulgados pela imprensa. Na UNIVASF, as restrições orçamentárias 
tiveram maior impacto a partir de 2015, ano em que várias medidas de contingenciamento foram 
implementadas, a exemplo de redução no número de funcionários terceirizados (LIMA, 2018; 
ANDIFES, 2015; MORENO, 2018). 
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4 TRAJETÓRIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

A origem da Extensão Universitária não ocorreu simultaneamente à criação 

das primeiras universidades, que começaram a surgir em países da Europa, no 

século XI6. Naquele princípio, apenas membros das mais altas classes da sociedade 

poderiam ter acesso ao conhecimento, o que restringia a universidade basicamente 

a representantes do clero e da nobreza. (SIMÕES, 2013; WANDERLEY, 1987; 

ALCÂNTARA, 1975).  

O papel das Universidades no período da Idade Média era formar a elite 

europeia e sua ação se voltava quase exclusivamente para o ensino, especialmente 

nas áreas de Teologia, Filosofia, Direito e Medicina (CORREIA, 1949; ALCÂNTARA, 

1975). As atividades acadêmicas eram compostas de sessões de leitura e debates. 

“No tocante à parte pedagógica, duas formas básicas de ensino eram adotadas: a 

lectio (a leitura) e a quaestio (o questionamento)” (SIMÕES, 2013, p. 138). Princípios 

como autonomia, liberdade e coletividade, que compõem a identidade das 

universidades, surgiram no período medieval, conforme afirma Correia (1949). 

A intervenção absorvente do Estado, o desorganizador por excelência da 
vida universitária, é fenômeno totalmente inconcebível na idade média; e 
estará talvez nisso o segredo do seu prodigioso êxito. (CORREIA, 1949, p. 
298) 

E apesar do vínculo com a Igreja, as universidades à época tinham liberdade 

de ensino e contavam com apoio do Papa, que segundo Correia (1949) não fazia 

intervenções nas instituições de ensino. 

Longe, pois, de lhes prejudicar a independência e liberdade, estas 
encontram no Papa a suprema garantia. A Santa Sé nunca intervém na vida 
íntima desses institutos. Suas relações com as corporações universitárias 

                                            
6 A primeira universidade a ser criada foi a Universidade de Bolonha (1088), na Itália, que surgiu a 

partir da junção de diversos centros de estudos, chamados de studiums generales, existentes à 
época. Outras universidades também surgiram naquele período na Inglaterra (Universidade de Oxford 
– 1096), na França (Universidade de Paris – 1150), na Espanha (Universidade de Salamanca – 
1218), entre outras. Alguns autores registram a existência da Escola de Medicina de Salerno, em 
funcionamento já no século VIII e que originou a Universidade de Salerno, cujo reconhecimento 
jurídico ocorreu em 1231, conforme seu sítio oficial (CORREIA, 1949; ALCÂNTARA, 1975). Nos 
séculos XIII e XIV, ocorreu uma grande ampliação no número de instituições de ensino superior 
europeias, criadas em diversos países como Itália, França, Inglaterra, Portugal, Alemanha e 
República Tcheca. (SIMÕES, 2013; sites oficiais das universidades). Nas Américas, as primeiras 
foram a Real Pontifícia Universidade do México e a Universidade de São Marcos em Lima, fundadas 
em 1551 (FREITAS NETO, 2011).  
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versam sobre cerimoniais e ritos acadêmicos ou sobre matéria legal e 
constitucional, como vimos. Quanto à distribuição dos estudos, reina a mais 
completa autonomia, e qualquer restrição sofrida na liberdade do ensino é 
sempre obra da opinião do próprio mundo universitário. (CORREIA, 1949, p. 
298) 

Apenas com a Revolução Industrial e as novas demandas por avanços 

tecnológicos a Pesquisa integrada ao Ensino passou a fazer parte do escopo de 

atuação das universidades. Segundo Wanderley (1987), foi na Alemanha, já no 

século XIX, que a Pesquisa surgiu como uma das funções das universidades. 

Sob o influxo e a disseminação das ideias liberais, buscou-se a integração 
entre o ensino e a pesquisa, e nessa perspectiva vai nascer a Universidade 
de Berlim, em 1810. Paulatinamente, as universidades terão de se adequar 
aos processos de desenvolvimento econômico e social segundo as 
características peculiares de cada nação. (WANDERLEY, 1987). 

Já os primeiros registros de Extensão Universitária são de universidades 

inglesas e ocorreram na segunda metade do século XIX. Em 1871, a Universidade 

de Cambridge foi a pioneira na oferta de cursos diversos à comunidade. De acordo 

com Mirra (2009 apud PAULA, 2013), na mesma época também surgiam iniciativas 

extensionistas em Oxford direcionadas às camadas mais populares da sociedade. 

Quase ao mesmo tempo outra vertente surgia em Oxford, com atividades 
concebidas como uma espécie de movimento social voltado para os bolsões 
de pobreza. As primeiras ações tiveram lugar em Londres e logo se 
expandiram para regiões de concentração operária. (MIRRA, 2009, p. 77 
apud PAULA, 2013, p. 6).  

A Extensão Universitária disseminou-se por diversos países da Europa e 

chegou à América pelos Estados Unidos, onde foi fundada a American Society for 

the Extension of University Teaching que, segundo Paula (2013), impulsionou o 

extensionismo primeiramente na Universidade de Chicago, em 1892, e uma década 

depois na Universidade de Wisconsin-Madison.  

Em 1903, a Universidade de Wisconsin-Madison criou a Divisão de Extensão 

e passou a ofertar cursos de verão e outros programas para a comunidade, levando 

o conhecimento da Universidade para a sociedade. Além disso, nos anos 1920, a 

instituição estabeleceu parcerias com o governo estadual e a participação de 

docentes que resultaram em ações importantes, conforme o sítio oficial da 

universidade.  
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Todas estas iniciativas foram intituladas, alguns anos mais tarde, de The 

Wisconsin Idea, que, com o passar do tempo, passou a representar o compromisso 

da instituição com o serviço para a sociedade. Esta experiência, considerada bem 

sucedida, serviu como exemplo sobre a participação das universidades na solução 

de problemas da sociedade e também como sujeito ativo no desenvolvimento de 

tecnologias agrícolas e propulsoras do desenvolvimento. Segundo Mirra (2009, p. 78 

apud PAULA, 2013, p.7), “O efeito ampliou-se mais ainda pela diversificação do 

programa extensionista, com a educação continuada e expansão das atividades 

extramuros. A partir daí a extensão universitária estava consagrada”.  

Em sua origem, a Extensão Universitária esteve vinculada à prestação de 

serviços à população, especialmente às camadas mais pobres da sociedade, 

visando amenizar as consequências pela ausência do Estado e colaborar para a 

melhoria das condições de vida das populações. Castro cita o caráter 

assistencialista que permeia a Extensão universitária desde sua origem: 

O que se nota desde a sua origem é que, além do caráter opcional, a 
extensão sempre apareceu como a maneira de aproximar a Universidade 
da população, principalmente de forma assistencial, esvaziada de qualquer 
significado emancipatório, mas como uma forma de realização das políticas 
de governo. (CASTRO, 2004, p. 4) 

Esta relação com o assistencialismo permaneceu forte e ainda hoje há ações 

extensionistas com forte caráter assistencial, especialmente entre as ações voltadas 

às populações mais socialmente vulneráveis. O fato é que assistencialismo não 

culmina na emancipação de um povo, cuja tomada de consciência e 

empoderamento acontecem mediante o acesso ao conhecimento. À Extensão, hoje, 

cabe fazer esse papel de empoderar e possibilitar a conscientização da população, 

pela aproximação entre Universidade e comunidade. 

Mesmo com esta mudança de concepção, ainda pesa sobre a Extensão 

Universitária a ideia de que não há uma obrigatoriedade na promoção de ações para 

a sociedade. Entretanto, esta visão também vem se modificando, na medida em que 

as ações extensionistas passam a ser mais discutidas no âmbito das instituições e 

seu papel dentro dos currículos de formação no campo do Ensino e sua inter-relação 

com a pesquisa deixam os documentos e se tornam realidade. 
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Paula (2013) divide a origem da extensão em duas vertentes. Uma se 

desenvolveu na Europa, com a participação da universidade de forma integrada com 

outras instituições visando a uma atuação mais geral, que tinha o propósito de 

“oferecer contrapontos às consequências mais nefastas do capitalismo” (p. 9). A 

outra ocorreu nos Estados Unidos, onde as universidades estiveram mais próximas 

da população e dos setores produtivos, a fim de solucionar questões relacionadas à 

economia e ao desenvolvimento de novas tecnologias, visando ao desenvolvimento 

econômico. 

Melo Neto (2001) também distingue a atuação da extensão nas universidades 

europeias e americanas. Ele frisa que as americanas se caracterizaram pela 

prestação de serviços, especialmente para o meio rural, conforme consta em: 

Os movimentos europeus de universidades populares, ou a extensão 
veiculada por eles, diferenciam-se substancialmente das versões 
americanas. Estas, em geral, resultaram da iniciativa oficial, enquanto 
aquelas surgiram de esforços coletivos de grupos autônomos em relação ao 
Estado. (MELO NETO, 2001, p. 55) 

As universidades latino-americanas e entre elas as brasileiras adotaram o 

modelo das instituições europeias, especialmente as francesas, que eram 

compostas por escolas de formação de cada profissão e juntas formavam uma 

universidade. De acordo com Wanderley (1987), as instituições diplomavam os 

profissionais com títulos que eram reconhecidos pelo governo. “O importante a 

ressaltar é que as universidades funcionaram como locais apropriados para a 

educação das elites dos países dessa região e seu conseqüente acesso aos postos 

políticos e burocráticos” (WANDERLEY, 1987, e-book). Eram desta forma, 

instituições elitistas, onde a grande massa da população não tinha condições de 

chegar perto, a não ser como público alvo dos projetos de extensão, que por sua vez 

visavam em sua maioria, a políticas e ações assistenciais.  

 

4.1 O DESENVOLVIMENTO DAS UNIVERSIDADES NO BRASIL 

 

No Brasil, o surgimento das Universidades foi mais tardio. No período 

colonial, com a chegada de D. João VI ao Brasil, houve a criação de escolas de 
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ensino superior, a exemplo da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de 

Janeiro e da Escola de Cirurgia da Bahia, ambas de 1808 (WANDERLEY, 1987; 

VOLPATO, 2011). Segundo Volpato (2011), durante o Império, diversas faculdades 

e escolas de ensino superior foram criadas no país, com cursos nas áreas médica, 

jurídica e de engenharias. Estas primeiras instituições brasileiras visavam à 

formação de profissionais, seguindo a linha educacional das escolas francesas, que 

tinham no ensino seu foco principal, como destaca Volpato:  

O objetivo básico, na época, era a formação especializada e a preparação 
dos estudantes para que pudessem ser úteis, principalmente ao serviço 
público. Além de seu caráter prático e imediatista, as escolas superiores se 
resumiam a atender uma parte limitada do território nacional, ou seja, 
basicamente a Bahia e o Rio de Janeiro. Não havia empenho para a criação 
de uma universidade, pois se receava que a universidade facilitasse o 
rompimento dos laços que uniam a sociedade brasileira à Corte de Lisboa. 
Nesse sentido, o ensino superior, de caráter elitista, vinculava-se aos 
interesses dos colonizadores, atendendo à minoria da população. 
(VOLPATO, 2011) 

Apenas após a proclamação da República foi criada a primeira universidade 

brasileira, definida por meio do Decreto Nº 11.530, já em 1915. Entretanto, apenas 

em 1920 a Universidade do Rio de Janeiro foi instituída pelo Decreto Nº 14.343. A 

universidade foi criada a partir da junção da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, da 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da Faculdade de Direito do Rio de 

Janeiro. Alguns anos depois, em 1927, surgia a Universidade de Minas Gerais, 

segunda a ser criada no país. De acordo com Volpato (2011), no final da Primeira 

República, havia no Brasil 200 instituições de ensino superior, entre as quais estas 

universidades, que anos depois originou as Universidades Federais nestes dois 

estados.  

Entretanto, a atuação das instituições brasileiras permanecia muito centrada 

no ensino e restrita aos seus próprios limites internos, sem muita interação com a 

sociedade em geral, como relata Volpato (2011).  

As universidades, até então, nas palavras de Nagle (1974, p. 109), “isoladas 
com o mínimo de comunicação com a sociedade, encerravam-se 
intramuros, visando à transmissão dogmática de conhecimentos e à 
formação de tipos letrados que se transformavam, pela prática rotineira, em 
políticos, oficiais, administrativos, homens de negócios e profissionais 
liberais. (VOLPATO, 2011, p. 683) 

A criação da Universidade de São Paulo (USP), em 1934, e da Universidade 

de Brasília (UnB), em 1962, trouxe algumas mudanças para o sistema de educação 
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superior do país, com propostas educacionais que previam a integração entre 

ensino, pesquisa e extensão. Mas com a instauração do Regime Militar, apenas dois 

anos após a criação da UnB e num período em que as lutas de classe se 

espalhavam em movimentos por todo o país, as universidades brasileiras passaram 

a sofrer intervenções e perseguições a professores e estudantes (VOLPATO, 2011; 

MARTINS, 2009). 

Em 1968, em meio à ditadura militar que se estabeleceu no país, as 

universidades passaram por uma grande reforma universitária, num movimento que 

contou com a participação de professores, pesquisadores e estudantes e que tinha 

relação com os ideais dos estudantes argentinos de Córdoba. A Reforma de 1968, 

como ficou conhecida, foi implementada pelo governo militar e gerou muitas 

mudanças, a exemplo da extinção do regime de cátedras (MARTINS, 2009; 

VOLPATO, 2011; MELO NETO, 2001).  

A reforma também desencadeou uma expansão das instituições privadas de 

ensino superior no país e um incentivo à pós-graduação e à pesquisa, com a criação 

dos primeiros cursos de mestrado e doutorado em universidades federais. Entre 

1964 e 1990, foram criadas 14 universidades. Já na década de 1990, houve a 

criação de 8 novas IFES (MEC, 2012).  

Depois de uma década com poucos investimentos nas universidades 

federais, durante a qual as instituições particulares se expandiram no país e a 

demanda por ensino superior cresceu, o governo voltou a investir nas universidades 

nos anos 2000. O Programa Universidade para Todos (PROUNI), o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e a expansão das 

universidades federais, a partir de 2003, são algumas iniciativas que representaram 

uma mudança significativa no cenário da educação superior brasileira (CORBUCCI, 

2004).  

Até 2002, havia 45 universidades federais no país. Em 2003, o governo 

federal, por meio do Ministério da Educação (MEC) deu início ao processo de 

expansão das IFES, que teve como objetivo interiorizar o ensino superior no país. 

Em 2007, o Decreto Nº 6.096 instituiu o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que junto com o 
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processo de interiorização e reestruturação das IFES e a criação das universidades 

cujo fim era promover a integração regional e internacional nas áreas fronteiriças do 

país, contribuiu para elevar consideravelmente o número de IFES no Brasil (MEC, 

2012). Entre 2003 e 2010, foram criadas 14 universidades, o que elevou o número 

total de IFES para 59 à época. Em 2014, elas já eram 63 (MEC, 2012). Muitas foram 

implantadas no interior do país e, entre elas, está a UNIVASF.  

 

4.2 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL 

 

No Brasil e em outros países da América Latina, o surgimento da Extensão 

Universitária ocorreu de forma distinta em relação à Europa e aos Estados Unidos e 

esteve associado a questões sociais pertinentes à realidade dos países latino-

americanos. Alguns deles vivenciaram movimentos estudantis, que resultaram em 

reformas universitárias, a mais famosa delas a reforma universitária de Córdoba, que 

ocorreu na Argentina, em 1918. As reformas universitárias estiveram associadas a 

pleitos de natureza social em defesa de questões que até hoje permanecem atuais: 

democratização das universidades, garantia de permanência aos estudantes, 

carreira docente e autonomia universitária (PAULA, 2013; FREITAS NETO, 2011). 

Apesar do tardio surgimento das universidades brasileiras, há registros de 

atividades de extensão ligadas ao ensino nos institutos de educação para 

trabalhadores do campo, a exemplo do Imperial Instituto Baiano de Agricultura 

(IIBA), criado em 1859, na Bahia (BAIARDI, 1999). No início do século XX, já se 

fazia extensão em instituições de ensino superior nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais em atividades também relacionadas à extensão rural e 

educação para as classes populares e se caracterizava pela disseminação de 

conteúdos. (PAULA, 2013; CASTRO, 2007; MELO NETO, 2001) 

Também já eram realizadas atividades de Extensão Universitária na forma de 

cursos e conferências na Universidade de São Paulo, em 1911. Já na década de 

1920, a Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa, em Minas Gerais, 

realizavam cursos para a população do meio rural. (FORPROEX, 2012).  
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Paula (2013) destaca que a Extensão Universitária está prevista nas 

instituições de ensino superior brasileiras desde 1931, a partir do Decreto nº 19.851, 

que definiu as bases do sistema universitário no país. O documento definia que a 

extensão universitária seria realizada por meio da oferta de cursos e conferências à 

população. 

O movimento estudantil brasileiro, que se consolidava e tinha na União 

Nacional dos Estudantes (UNE), criada em 1938, sua principal representação, 

propagava um ideal de extensão universitária cuja base era a aproximação da 

universidade com as camadas mais simples da população e seu papel de transmitir 

conhecimentos à sociedade. Conforme destaca Melo Neto (2001),  

A extensão aqui é entendida em termos de difusão da cultura e de 
integração da universidade com o povo. As vias de implementação serão, 
naturalmente, os cursos de extensão e divulgação de conhecimentos 
científicos e artísticos. Trata-se de uma concepção que compreende a 
função da universidade como doadora de conhecimentos, pretendendo 
impor uma sapientia universitária a ser absorvida pelo povo. Por isso, o 
caráter assistencialista está presente nesse Plano de Sugestões da UNE. 
(MELO NETO, 2001, p. 57) 

Ainda segundo o autor, a partir da Reforma Universitária de 1968, a extensão 

se firma como prestação de serviços à comunidade, com a oferta de cursos e 

serviços médico, odontológico e jurídico, e também como canal para captação de 

recursos complementares para as universidades. “A extensão se delineará como um 

canal de construção de hegemonia de setores dominantes da sociedade, enquanto 

veiculadora, sobretudo, de um saber dominante” (MELO NETO, 2001, p. 60).  

A abordagem assistencialista, muito presente na Extensão Universitária à 

época, passou a ser revista com as ideias de Paulo Freire. Paula (2013, p. 17) 

atribui a Freire e à obra “Extensão ou Comunicação?”, publicada em 1969, o início 

do processo de mudança da Extensão Universitária, sua aproximação com as 

camadas mais populares da sociedade e sua relação com os problemas sociais. 

Para ele, o trabalho de Paulo Freire contribuiu para desenvolver instrumentos que 

permitiram essa aproximação, por meio de ações de alfabetização e das 

metodologias de interação entre o saber científico e o saber popular. 

Mesmo com as ideias inovadoras de Freire em ascensão, ainda 

predominaram durante a década de 1970, iniciativas de Extensão Universitária, 
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propostas pelo Regime Militar, que tinham viés ideológico. Uma das ações que se 

popularizaram, e talvez a mais conhecida, foi o Projeto Rondon, realizado pela 

primeira vez em 1967 com universitários do Rio de Janeiro. Melo Neto (2001) cita 

ainda o Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC) e 

a Operação Mauá. Criados para possibilitar a integração entre estudantes e a 

comunidade, estes programas possibilitaram que os estudantes vivenciassem 

experiências importantes para sua formação junto a comunidades rurais e também 

puderam contribuir para a melhoria das condições de vida da população rural (MELO 

NETO, 2001, FORPROEX, 2012). Melo Neto (2001) afirma que: 

Com isso podiam apresentar-se às comunidades rurais como os benfeitores 
da sociedade organizada que preconizavam. Os estudantes podiam 
desenvolver atividades profissionais, nesses projetos, ainda que de caráter 
assistencial, tudo sob rigoroso controle político e ideológico. Observe-se o 
papel político atribuído à extensão universitária, demonstrando como pode 
também servir ao controle social e político (MELO NETO, 2001, pp. 59-60). 

Em meio ao fortalecimento da luta pelos direitos sociais no período da 

redemocratização do país, na década de 1980, as universidades vivenciaram 

mudanças internas e externas com o intuito de restabelecer a autonomia 

universitária e a democracia no ambiente acadêmico que tiveram impacto também 

na Extensão Universitária (NOGUEIRA, 2013; PAULA, 2003). Neste ambiente de 

reflexões sobre a função social da universidade, foi criado, em 1987, o Fórum de 

Pró-Reitores da Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), que 

em 2012 lançou a Política Nacional de Extensão Universitária (PNEU). De acordo 

com Nogueira (2013),  

A extensão universitária é então resgatada enquanto instrumento que vai 
possibilitar à universidade cumprir a sua função social. Repensar a 
extensão universitária enquanto atividade acadêmica significava colocá-la 
ao lado do ensino e da pesquisa como meio para democratizar o 
conhecimento produzido e ensinado na universidade e, ao mesmo tempo, 
possibilitar que esta universidade atendesse às demandas mais urgentes da 
população, na crítica e na reconstrução de uma sociedade mais justa. 
(NOGUEIRA, 2013, p. 37). 

Outros dois marcos para a Extensão Universitária foram a promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Nº 9.394, em 1996. A Constituição Federal 

instituiu a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão no ensino superior 

brasileiro, estabelecida no Art. 207.  
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E a LDB determinou, no Art. 43, inciso VI, que as Instituições de Ensino 

Superior (IES) devem “estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 

em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade” e no inciso VII 

define que é necessário “promover a extensão, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição”. No Art. 44, a LDB 

estabelece que a educação superior abrangerá também cursos e programas “de 

extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada 

caso pelas instituições de ensino”. 

Além disso, o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2024, instituído por 

meio da Lei № 13.005/2014, determina que, entre as estratégias para o 

cumprimento da meta 12.7,  

“no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação 
sejam preenchidos por meio de programas e projetos de extensão 
universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande 
pertinência social”. (PNE, 2014)  

Até recentemente, não havia uma regulamentação desta determinação do 

PNE para a extensão universitária. Esta lacuna normativa foi preenchida em 

dezembro de 2018, com a aprovação no âmbito do Ministério da Educação (MEC), 

das Diretrizes para as Políticas de Extensão da Educação Superior Brasileira. Além 

de ratificar que as atividades de extensão devem cumprir pelo menos 10% da carga 

horária curricular dos cursos de graduação, o documento determina que a atividade 

extensionista faça parte da matriz curricular dos cursos, cita a articulação com 

ensino e pesquisa, o caráter interdisciplinar da Extensão Universitária e sua 

importância para a educação cidadã dos discentes, entre outros.  

No parecer que acompanha a aprovação das Diretrizes para as Políticas de 

Extensão na Educação Superior Brasileira, homologadas pela Portaria Nº 1.350, de 

14/12/2018, do MEC, o relator Gilberto Gonçalves Garcia, ressalta que  

O eixo pedagógico clássico, ou seja, a relação entre “estudante/professor”, 
é substituído pelo eixo “estudante/professor/comunidade”. O estudante e a 
comunidade, na qual se desenvolve a ação de extensão, deixam de ser 
meros receptáculos de um conhecimento validado pelo professor para se 
tornarem participantes do processo (p. 9).  
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As diretrizes estabelecem, entre outras questões, que a extensão deve 

incentivar a atuação da comunidade acadêmica e técnica no enfrentamento das 

questões pertinentes ao desenvolvimento econômico, social e cultural do país. A 

extensão deverá passar a integrar também os requisitos para autorização, 

credenciamento e renovação de reconhecimento de cursos pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao MEC.  

As IES têm até 2021 para se adequar às diretrizes estabelecidas. Até lá, os 

Projetos Político Pedagógicos (PPPs) dos cursos de graduação deverão formalizar a 

participação dos estudantes nas atividades extensionistas. Isto significará a 

obrigatoriedade da curricularização da extensão na graduação nas modalidades 

presencial e a distância e a criação de métricas para avaliação das atividades de 

extensão nas IES. A extensão amplia seu reconhecimento e torna-se, a partir de 

agora, ainda mais relevante para a educação superior, para a formação dos 

estudantes e para o empoderamento da sociedade. 

 

4.3 FUNÇÕES E DESAFIOS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

As Universidades desempenham importantes funções na sociedade e são 

muitos os desafios que lhes cabem na contemporaneidade. Além de promover 

formação profissional nas mais diversas áreas, hoje, espera-se destas instituições, 

especialmente das públicas, uma forte e constante atuação na produção do 

conhecimento científico e na inovação, por meio da pesquisa; participação ativa na 

solução dos diversos problemas que afetam o desenvolvimento social do país; e 

uma interação dialógica permanente com a sociedade e a região na qual se inserem. 

O processo de expansão e interiorização ocorrido nas universidades públicas 

brasileiras a partir de meados dos anos 2000 contribuiu para que as instituições de 

ensino se deparassem com estas e outras questões, tais como a democratização da 

inclusão e do acesso ao ensino superior, a manutenção dos estudantes em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica na universidade e a oferta de suas atividades e 

serviços a uma parcela da sociedade que se relaciona com as IFES através das 

ações de Extensão Universitária. 
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Mas como definir a Extensão Universitária? O conceito de Extensão 

Universitária, de acordo com o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas (FORPROEX), é:  

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 
articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de 
mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que 
encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da praxis de um 
conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes 
trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido 
àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes 
sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequências a produção 
do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e 
regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação 
efetiva da comunidade na atuação da Universidade. Além de 
instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão é 
um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. 
(FORPROEX, 2012, p. 9).  

A Extensão Universitária tem hoje uma dimensão muito mais ampla e voltada 

ao social. Cabe a ela, estabelecer e manter relações com a sociedade em geral, 

visando não só a aproximar a Universidade da população, mas a possibilitar a troca 

de informações e conhecimentos entre a comunidade acadêmica e o público, 

favorecendo a emancipação da sociedade. É pela extensão, que tem caráter 

transformador e interdisciplinar, que ocorre a interação entre o saber científico e o 

saber popular, por meio da articulação com ensino e pesquisa. 

Esta compreensão encontra-se consolidada por meio da legislação e da 

Política Nacional de Extensão Universitária e está bem disseminada entre as 

universidades, especialmente as públicas. Ainda há, entretanto, alguns pontos a 

superar, como a curricularização das atividades extensionistas e sua relação com as 

atividades de Ensino e Pesquisa.  

Para Santos (2010), esta relação estabelecida pela indissociabilidade entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão no sistema de educação superior brasileiro faz com 

que as universidades atuem de forma mais completa na formação dos profissionais. 

Segundo este autor, a Pesquisa contribui para o aprimoramento dos conhecimentos 

existentes e para a produção de novos saberes, que são transmitidos através do 

Ensino aos estudantes.  

Por meio da extensão, pode proceder a difusão, socialização e 
democratização do conhecimento existente, bem como das novas 
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descobertas à comunidade. A extensão propicia a complementação da 
formação acadêmica de docentes e discentes universitários, dada nas 
atividades de ensino e pesquisa, alicerçadas com a aplicação prática. 
Assim, forma-se um ciclo onde a pesquisa aprimora e produz novos 
conhecimentos, os quais são difundidos pelo ensino e pela extensão, de 
maneira que as três atividades tornam-se complementares e dependentes, 
atuando então de forma sistêmica. (SANTOS, 2010, p. 13) 

Castro (2004) ressalta que a extensão também pode contribuir para uma 

mudança no processo de ensinar e aprender, graças a suas características. 

Segundo ela, a Extensão Universitária conta com metodologias diferenciadas; 

promove encontros entre os membros da comunidade acadêmica com as 

comunidades; tem a possibilidade de incorporar outros saberes e provocar novas 

reflexões sobre as práticas. 

No atual cenário político-econômico pelo qual passa o país e que vem 

afetando as universidades públicas brasileiras com recorrentes anos de 

contingenciamento de verbas7, muitos desafios têm sido colocados para as 

instituições de ensino superior de todas as esferas, em especial as da rede federal. 

Entre eles, pode-se destacar a captação de recursos financeiros para as ações 

extensionistas, a sensibilização de docentes, técnicos administrativos e até 

estudantes para atuar na Extensão Universitária e uma maior atenção aos 

problemas sociais do país, diante de políticas governamentais que nem sempre 

priorizam a educação.  

Outros desafios a serem enfrentados são: estimular o protagonismo estudantil 

nas ações extensionistas, garantir a dimensão acadêmica na formação do aluno, 

especialmente nas ações que envolvem a prestação de serviços, fortalecer a relação 

entre Extensão e políticas públicas por meio de programas estruturantes, atualizar 

as áreas temáticas sobre as quais se baseia a Extensão Universitária, bem como 

seus sistemas de informação e avaliação, garantir o uso de tecnologias 

educacionais inovadoras nas atividades extensionistas, visando ao seu 

fortalecimento, conforme destacam Oliveira, Oliveira e Vieira (2018). Segundo os 

autores, 

                                            
7
 No corrente ano de 2019, o MEC anunciou um percentual de 30% de contingenciamento nos 

recursos das universidades federais. O anúncio foi registrado por diversos veículos da imprensa, a 
exemplo do Portal UOL e do Correio Braziliense, que publicaram as notícias “Em 4 anos, Brasil reduz 
investimento em educação em 56%; cortes continuam” e “Corte geral de 30% nos orçamentos das 

universidades federais”, respectivamente. 
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A Extensão Universitária vive um momento importante para a sua 
consolidação no fazer acadêmico, apesar da sua fragilidade institucional, 
quando comparada com o ensino e a pesquisa. Avançou, entretanto, na 
concepção de ser democrática, emancipadora e transformadora, a serviço 
da sociedade. (OLIVEIRA; OLIVEIRA; VIEIRA, 2018, p. 35). 

Na opinião de Paula (2013), além da busca constante pelo diálogo com a 

sociedade, cabe à Extensão Universitária “construir a relação de compartilhamento 

entre o conhecimento científico e tecnológico produzido na universidade e os 

conhecimentos de que são titulares as comunidades tradicionais” (p. 20). Neste 

sentido, a pergunta posta por Freire no livro Extensão ou Comunicação? se aplica 

perfeitamente ao papel a ser desempenhado pela comunicação no processo de 

aproximação entre universidade e comunidade. 

Mas será que a Universidade faz extensão, aquela que estende, que leva um 

conhecimento a alguém ou promove de fato a Extensão Universitária que viabiliza 

um processo de construção conjunta e troca de saberes, denominado por Freire 

(1983) como comunicação? Ele deixa claro que educação não é transferência de 

saber e acontece apenas quando existe diálogo entre os sujeitos da ação 

extensionista, com comunhão de saberes de todas as partes e compreensão mútua. 

Sobre o papel do educador e a relação entre educação e comunicação, Freire 

afirma:  

Por isto é que a tarefa do educador não é a de quem se põe como sujeito 
cognoscente diante de um objeto cognoscível para, depois de conhecê-lo, 
falar dêle [sic] discursivamente a seus educandos, cujo papel seria o de 
arquivadores de seus comunicados. A educação é comunicação, é diálogo, 
na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de 
sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados. (FREIRE, 
1983)  
 

A Extensão Universitária configura-se, nos termos atuais, como um processo 

educativo, contínuo, interdisciplinar e emancipador da sociedade. E para que se 

cumpra esta função deve haver uma relação de comunicação, baseada no 

humanismo científico, que segundo Freire (1983), consiste na: 

Crença em que, fazendo e refazendo as coisas e transformando o mundo, 
os homens podem superar a situação em que estão sendo um quase não 
ser e passar a ser um estar sendo em busca do ser mais (FREIRE, 1983, 

grifos do autor).  
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A superação a que se refere Freire é o empoderamento da comunidade, que 

acontece mediante a apropriação do conhecimento e de seu papel na sociedade por 

parte dos indivíduos que a integram, por meio do uso da comunicação dialógica, que 

possibilita uma efetiva interação entre os atores. Somente o conhecimento abre os 

caminhos para a superação das adversidades e, entre outros aspectos, para a 

tomada de consciência mediante suas fragilidades e potencialidades. A partir de 

uma resignificação do seu sentido de ser e de seu papel naquele grupo social, o 

indivíduo tende a expandir suas metas pessoais e a buscar outro tipo de realidade, 

agindo para transformá-la numa realidade que lhe possibilite continuar crescendo e 

se colocando de forma mais decisiva na sociedade.  

Este é um dos grandes desafios que se impõe às Universidades por meio da 

atuação extensionista no Brasil neste momento, além de resistir às dificuldades 

generalizadas que assolam o ensino público superior: atuar de forma a possibilitar 

essa emancipação e esse empoderamento da sociedade, especialmente no que se 

refere às populações mais vulneráveis. Mesmo diante de cenários sociopolítico 

econômicos tão difíceis, como o país vem enfrentando nos últimos anos, deve ser 

nesta direção que a Universidade precisa seguir em suas diretrizes extensionistas. 
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5 EXTENSÃO RURAL NO BRASIL E AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Ações de extensão rural não institucionalizadas ou sistematizadas acontecem 

no mundo desde que o homem passou a cultivar a terra e abandonou o nomadismo 

para se estabelecer em determinadas regiões. Das primeiras práticas de cultivo às 

diferentes formas de produção e contextos socioeconômicos e ambientais atuais, um 

longo caminho foi percorrido pela humanidade, que se beneficiou da troca de 

informações e experiências e dos avanços possibilitados pela modernização 

tecnológica. Segundo Caporal (1991): 

[...] na medida em que os homens se organizavam em comunidades e 
modificavam seus instrumentos e formas de trabalho, os seus 
conhecimentos eram disseminados através das trocas de informações, 
cujos conteúdos eram apropriados em benefícios das comunidades, porque 
até então, as mudanças nas bases técnicas se davam sob o domínio do 
homem, que “humanizava” a natureza, ao mesmo tempo em que dela 
extraía os produtos necessários, primeiro para a subsistência e, logo 
depois, para a troca (CAPORAL,1991, p. 5-6). 

Através dos séculos e a cada mudança nos processos de produção e de 

acumulação de riquezas da humanidade e à medida que os avanços das ciências 

chegavam até as atividades agropecuárias, a transferência de informações técnicas 

para o campo também foi sofrendo alterações. O camponês europeu da década de 

1960, como conta Wanderley (2003), passou a sentir a necessidade de 

aprimoramento técnico para o cultivo de novas variedades disponibilizadas no pós-

guerra em sua propriedade, tendo em vista o desenvolvimento técnico e tecnológico 

da época.  

O camponês já não tinha mais o domínio técnico sobre os novos métodos de 

cultivo agrícola. Iniciava-se, então, a relação entre a categoria que hoje, no Brasil, é 

chamada de agricultor familiar e a extensão rural. Era necessário profissionalizar 

uma atividade que até então se desenvolvia no seio familiar e comunitário, sem os 

processos de produção voltados ao mercado.  

O saber tradicional dos camponeses, passado de geração em geração, não 
é mais suficiente para orientar o comportamento econômico. O exercício da 
atividade agrícola exige cada vez mais o domínio de conhecimentos 
técnicos necessários ao trabalho com plantas, animais e máquinas e o 
controle de sua gestão por meio de uma nova contabilidade. O camponês 
tradicional não tem propriamente uma profissão; é o seu modo de vida que 
articula as múltiplas dimensões de suas atividades. A modernização o 



49 
 

transforma num agricultor, profissão, sem dúvida, multidimensional, mas 
que pode ser aprendida em escolas especializadas e com os especialistas 
dos serviços de assistência técnica. (WANDERLEY, 2003, p. 46)  

No Brasil, as experiências iniciais de difusão do conhecimento técnico 

agrícola se deram por meio da educação, com a criação das primeiras instituições 

educativas cujo fim era qualificar a mão de obra para trabalhar no campo, a exemplo 

do Imperial Instituto Baiano de Agricultura (IIBA), criado em 1859, em São Bento das 

Lages, hoje município de São Francisco do Conde, na Bahia. De acordo com Baiardi 

(1999, p. 3), o IIBA foi “a primeira instituição, Stricto sensu, de pesquisa 

agropecuária no Brasil”.  

Houve, durante o império, a criação de outros Institutos de Agricultura em 

Pernambuco, Sergipe e no Rio de Janeiro, conforme Bediaga (2011), com 

concepções semelhantes à do IIBA. O mesmo ocorreu em diferentes estados, onde 

outros institutos educacionais surgiram com este fim, ao longo das décadas 

seguintes. 

As bases do extensionismo rural no país ocorreram sob forte influência das 

ideias de nações estrangeiras, especialmente do modelo de extensão rural dos 

Estados Unidos. Num contexto econômico centrado no meio urbano e 

eminentemente industrial, o governo brasileiro reproduziu o modelo de 

desenvolvimento rural atrelado à transferência de tecnologia e ao assistencialismo, 

travestido de formação educacional, visando ao aumento da produtividade agrícola.  

O agricultor brasileiro precisava de apoio financeiro e conhecimento técnico 

para produzir e modernizar seus processos produtivos. Em 1953, foi criado o 

Escritório Técnico de Agricultura Brasileiro-Americano (ETA), numa parceria entre 

Ministério da Agricultura brasileiro e governo americano, com o intuito de coordenar 

as políticas públicas voltadas ao meio rural e realizar projetos em parceria nas áreas 

da extensão e crédito rural subsidiado. (CAPORAL, 1991; MENDONÇA, 2010) 

Nessa conjuntura, o Extensionismo Rural e seus correlatos visavam a um 
duplo objetivo: promover o disciplinamento coletivo dos homens do campo 
mediante a vulgarização de códigos e visões de mundo transmitidos por 
técnicos estadunidenses e consagrar a prática da Assistência Técnica e 
Financeira enquanto “nova ação educativa”, voltada à maximização da 
produtividade do trabalho agrícola e à “modernização da agricultura. 
(MENDONÇA, op. cit., p. 192) 

Para disseminar o conhecimento técnico foram criadas agências diversas em 
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diferentes estados, durante a década de 1940. Destaca-se a criação, em 1948, em 

Minas Gerais, da Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR), fruto de outra 

parceria com a American International Association (AIA), de Nelson Rockefeller, 

também implantada em outros estados. O objetivo das ACARs era estabelecer 

programas de assistência técnica e crédito rural supervisionado, voltados aos 

produtores rurais, por meio da atuação de técnicos agrícolas. (CAPORAL, 1991; 

MENDONÇA, 2010).  

Em 1956, foi formalizada a criação da Associação Brasileira de Crédito e 

Assistência Rural (ABCAR), criada com inspiração no trabalho desenvolvido pela 

ACAR que passou a reunir diversas entidades e organismos voltados ao meio rural, 

entre as quais as próprias ACARs, Confederação Rural Brasileira, ETA, AIA e 

instituições bancárias. Perpetuava-se, assim, o modelo de desenvolvimento agrário, 

nos moldes americanos, que seria seguido pela extensão rural e pelas políticas 

públicas destinadas ao agricultor no Brasil. Segundo Mendonça (2010):  

[...] preparou a sociedade brasileira para o processo que, no pós-1964, seria 
designado como “revolução verde”, centrado em investimentos maciços de 
tecnologia e créditos junto a uma certa fração da sociedade agrária 
(MENDONÇA, op. cit., p. 195). 

A criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), no 

início da década de 1970, vem nesta linha, assim como a Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER)
8
, criada alguns anos depois. As 

duas instituições representaram o modelo de política pública que viria a ser adotado 

pelo país, voltado aos grandes produtores e ao produtivismo agrícola, com foco nas 

commodities e marcaram a transição do humanismo assistencialista, muito presente 

até a década de 1970, para o difusionismo produtivista. (BERGAMASCO; 

THOMSON; BORSATTO, 2017). 

Durante muito tempo a extensão rural teve como principal propósito a 

transferência de inovações e tecnologias, especialmente para os pequenos 

agricultores familiares, visando à modernização das práticas agrícolas no campo. 

Caporal (2007) atribui a este modelo de atuação da extensão rural no país questões 

como concentração da terra, baixa escolaridade da população do campo, o 

                                            
8
 A Embrater foi extinta durante o governo do presidente Fernando Collor de Melo, em 1990, 

mediante críticas da atuação do órgão especialmente no que se refere à agricultura familiar.  
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empobrecimento do meio rural e a desvalorização do trabalho no campo, entre 

outros aspectos que marcaram o desenvolvimento agrícola brasileiro.  

Os impactos da Revolução Verde no meio ambiente, as mudanças pelas 

quais passava a política brasileira, que geraram a extinção da EMBRATER, no início 

dos anos 1990, o êxodo rural, registrado entre as décadas de 1950 e 1980, o 

fortalecimento dos movimentos sociais e a atuação das universidades geraram uma 

série de reflexões sobre as práticas do extensionismo rural no Brasil (ABRAMOVAY, 

1998). A década de 1990 marcou um período de mudanças para a agricultura 

familiar e a ATER no Brasil, que iniciou com a criação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), incluiu a criação do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) e, posteriormente, já no começo dos anos 2000, 

deu origem às primeiras discussões sobre a Política Nacional de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (PNATER). A agricultura familiar, que muito contribuía com a 

produção alimentícia brasileira, começava a se consolidar como uma categoria 

reconhecida pela legislação e pela sociedade. 

 

5.1 POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 
(PNATER) E AS INTERVENÇÕES NO CAMPO 

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 

criado pelo Decreto № 1.946/1996, reconheceu o agricultor familiar e estabeleceu as 

primeiras diretrizes para a construção de políticas públicas voltadas para a 

agricultura familiar no país. No ano seguinte, houve a realização do Seminário 

Nacional de Agricultura e Extensão Rural, em Brasília (DF). E em 1999, no governo 

Fernando Henrique Cardoso, foi instituído o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA). Estas ações foram decisivas para a instituição da Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), em 2004, em sua primeira versão, 

durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Com enfoque agroecológico e valorização das metodologias participativas, a 

PNATER contemplava ações para a construção de uma Nova ATER no Brasil, a 

qual foi orientada pelo respeito às pluralidades e diversidades sociais, econômicas, 
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étnicas, culturais e ambientais. A política valorizava a agricultura familiar e 

estabelecia que a ATER deveria ser pública e gratuita exclusivamente para 

agricultores familiares. Entretanto, à época, a PNATER não foi regulamentada e não 

chegou a ser implementada.  

Uma nova proposta foi elaborada e, em 2010, foi promulgada a Lei № 

12.188/2010, que criou a nova PNATER e o Programa Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária 

(PRONATER). Alguns estudiosos consideraram a nova lei um retrocesso por ter 

deixado para trás o enfoque agroecológico.  

Estranhamente, o processo que foi conduzido pelo MDA acabou por excluir 
a palavra Agroecologia do conjunto das orientações, de modo que, somente 
por interferência da sociedade civil, já no período de tramitação na Câmara 
de Deputados, viria a ser incluída uma recomendação minimamente 
orientada para o campo da Agroecologia, ainda que de duvidosa eficácia, 
quando se diz: “adoção dos princípios da agricultura de base ecológica 
como enfoque preferencial (sic) para o desenvolvimento de sistemas de 
produção sustentáveis;” (BRASIL, 2010a) Obviamente, o enunciado 
anteriormente, que faz parte dos princípios da PNATER estabelecidos em 
Lei, não dá conta da complexidade proposta na versão da PNATER-2003 e 
sequer se aproxima da perspectiva agroecológica, na medida em que se 
preocupa somente com os sistemas de produção, não dando conta das 
multidimensões da sustentabilidade defendidas pelo campo da 
Agroecologia. (CAPORAL, 2011, p. 25)  

Assim, com a PNATER de 2010, para atuar na gestão da política de ATER, foi 

instituída, pela Lei № 12.897, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ANATER). O órgão teve como finalidade promover, coordenar e implantar 

programas de ATER voltados, prioritariamente, para agricultores familiares e médios 

produtores em articulação com órgãos públicos e entidades privadas, governos 

estaduais e consórcios municipais, monitorando e avaliando os resultados das 

ações. Entretanto, a nova lei suscitou muitas discussões em torno da apropriação do 

serviço da ANATER por órgãos que atuam junto a grandes e médios produtores 

rurais, fazendo com que se perca o foco na agricultura familiar, que mais precisa dos 

serviços públicos e gratuitos de ATER (Caporal, 2006 apud Palm; Schmitt, 2017).  

E 2017, foi criado o Decreto № 9.186, regulamentando a atuação do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF), que entre 

outras funções visa à criação e execução de políticas públicas estruturantes voltadas 

para o desenvolvimento rural sustentável, a reforma agrária, o reordenamento 

fundiário e a agricultura familiar. 
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Ao longo das últimas três décadas, diversas iniciativas de transição 

agroecológica foram se estabelecendo no Brasil e em territórios semiáridos do 

Nordeste. Vários trabalhos científicos são encontrados também no Semiárido 

(FREITAS et al, 2015; AMORIM; VIEIRA, 2017; FARIAS; MATTOS; TIAGO, 2017) e 

apontam para uma intensificação no surgimento e desenvolvimento destas 

iniciativas no Sertão do São Francisco e territórios de atuação da UNIVASF. Muitas 

destas iniciativas têm sido apoiadas e assessoradas por ações de projetos e 

programas de Extensão Universitária da UNIVASF, contando com a participação de 

pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação da instituição. 

 

5.2 AS METODOLOGIAS DE EXTENSÃO RURAL 

 

A maneira de atuar da extensão rural se modificou através dos tempos, de 

acordo com as transformações da sociedade brasileira, os avanços de novas 

tecnologias e a evolução de conhecimentos e técnicas produtivas para o campo. As 

mudanças na situação política e socioeconômica, assim como os impactos 

causados ao meio ambiente, também foram decisivas para as transformações no 

fazer da extensão rural ao redor do mundo. 

No Brasil, Rodrigues (1997) divide em três momentos a trajetória da extensão 

rural: Humanismo assistencialista, Difusionismo produtivista e Humanismo crítico. 

Segundo ele, no período assistencialista, de 1948 a 1962, a extensão se 

caracterizava como um tipo de educação informal e integral destinada a agricultores, 

donas de casa e jovens rurais, que tinha como objetivo: 

[...] a auto-realização desses atores, mediante a aceitação de novas ideias e 
conhecimentos, a renovação de hábitos e atitudes, no interesse da melhoria 
das condições da propriedade e do lar e da elevação do nível de vida das 
populações rurais (RODRIGUES, 1997, p. 123).  

A extensão rural de cunho assistencialista era dirigida a pequenos 

agricultores e tinha como orientação “ensinar a fazer fazendo”. A equipe era 

geralmente formada por um técnico agrícola e um profissional da área de economia 

doméstica, que auxiliava a família também nas questões do lar, propondo soluções 

para os problemas da população, conforme destaca o autor: 
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O planejamento das atividades era vertical ascendente, partindo da situação 
em que se encontravam as famílias assistidas, os problemas partes desta 
situação, objetivos das famílias em relação a estes problemas e definição 
de soluções alternativas a serem perseguidas, geralmente propostas pelos 
extensionistas. (RODRIGUES, 1997, p. 123) 

A transição para o período em que predominou o difusionismo produtivista 

ocorreu na década de 1960 e coincidiu com o lançamento, em 1962, do livro de 

Everett Rogers intitulado “Diffusion of Innovations”, ainda hoje principal referência 

sobre esta área. O enfoque difusionista concebido por Rogers tornou-se a técnica 

extensionista mais presente no Brasil entre 1962 e meados da década de 1980, 

quando o país passou a valorizar o viés econômico da atividade agrícola, com fins 

de melhorar as tecnologias aplicadas no campo e incrementar a produção 

agropecuária. (RODRIGUES, 1997; DIESEL, 2017), mesma época em que também 

se propagava pelo mundo a Revolução Verde9. Embrater e Embrapa adotaram a 

metodologia difusionista para divulgar resultados de pesquisas e novas tecnologias 

desenvolvidas para ATER. 

O difusionismo se dedicou a estudar como se dava a adoção de tecnologias e 

métodos de produção considerados novos para uma dada comunidade, o que 

Rogers chamou de “inovações”. Não necessariamente a inovação considerada por 

Rogers significava algo novo do ponto de vista temporal, mas sim sob o aspecto do 

conhecimento prévio da comunidade onde iria ser implantado. Para o autor, 

Difusão é o processo pelo qual uma inovação é comunicada por certos 
canais através do tempo entre os membros de um sistema social. É um tipo 
especial de comunicação no qual as mensagens têm relação com novas 
ideias (ROGERS, 1983, p. 5).  

A difusão dessas inovações para o produtor rural ocorria necessariamente por 

um processo comunicativo, como ele define no livro Difusion of Innovations 

(ROGERS, 1983), numa via de mão-dupla e de convergência e divergência entre os 

atores participantes. Segundo ele, neste processo de comunicação, os participantes 

criam e compartilham informações visando alcançar uma compreensão mútua que 

os possibilite evoluir. “Pensamos a comunicação como um processo de mão dupla 

de convergência, ao invés de uma via de mão única, linear, na qual um indivíduo 

                                            
9
 A Revolução Verde foi um modelo de agricultura que visou ao aumento da produção de alimentos, 

especialmente em países subdesenvolvidos, na década de 1960, para combater a fome. 
Desencadeada a partir das ideias do agrônomo Norman Borlaug, baseou-se no cultivo com uso 
intensivo de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos.  
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busca transferir uma mensagem ao outro” (ROGERS, 1983, p. 5). A diferença entre 

invenção e inovação é tênue, conforme explica Diesel (2017) abaixo: 

Entende-se que esse destaque para as diferenças entre invenções e 
inovações na Teoria da Difusão de Inovações pode ser explicado em 
referência ao contexto histórico. Ou seja, procurava-se chamar atenção 
para as potencialidades de um processo de difusão de tecnologias que já 
tinham sido inventadas e vinham sendo utilizadas há tempos nos países 
avançados (desenvolvidos) mas que constituíam algo desconhecido - eram 
percebidas como inovações- para a maioria dos agricultores nos países 
“atrasados” (subdesenvolvidos e em desenvolvimento) no período do pós-
guerra (DIESEL, 2017, p. 3). 

 
Com as ideias apresentadas pela teoria da difusão, os países considerados 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, à época, poderiam ter acesso a técnicas 

que lhes permitiriam estabelecer processos de mudança tecnológica nas práticas 

agrícolas. Diesel (2017) ressalta o papel das instituições de ensino e pesquisa na 

difusão de inovações. 

a difusão e os sistemas de extensão foram pensados como sistemas 
centralizados – onde uma fonte qualificada (como organizações de 
pesquisa, por exemplo) define qual a inovação vai ser difundida para 
potenciais usuários que a adotarão ou rejeitarão (DIESEL, 2017, p. 3). 

O processo de adoção de uma inovação, segundo Rogers (1983), envolve as 

etapas de conhecimento, persuasão, decisão, implementação e confirmação. Ao 

longo destas etapas o indivíduo vai formando sua visão sobre a inovação 

apresentada e, a depender de como a enxergue na fase de decisão, irá adotá-la ou 

não na etapa de implementação em sua rotina produtiva. Posteriormente, confirmará 

sua decisão de adoção mediante a continuidade ou a descontinuidade da ação. 

Rogers frisa que todo processo de adoção de uma inovação envolve também um 

certo grau de incerteza que, se for superado, resulta na adoção da nova ideia. 

Segundo Diesel, 

[...] O processo de adoção de uma inovação implica uma mudança de 
comportamento, em que se substitui uma prática social ou produtiva anterior 
por uma prática social ou produtiva nova (relacionada à adoção da 
inovação). (DIESEL, 2017, p. 9) 

Na etapa de persuasão, de acordo com as observações de Rogers (1983), a 

interação com os pares é essencial para incentivar a ideia de adoção da inovação. 

Em seus estudos, Rogers destaca a importância do líder de opinião, aquele 

indivíduo que costuma se antecipar em relação à maioria na adoção de novas ideias 

em sua propriedade. Esta pessoa torna-se referência para os outros, que tendem a 
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segui-la iniciando um movimento ascendente de implementação da inovação, que 

tende, com o tempo, a decrescer, na medida que a adoção se propaga na 

comunidade.    

Um dos objetivos da metodologia difusionista era reduzir o tempo de adoção 

de uma inovação, contribuindo para melhorar a modernização e a produtividade na 

agricultura, especialmente dos países em desenvolvimento. Esta metodologia 

aplicada às relações no campo no âmbito da extensão rural resultava em uma 

comunicação verticalizada, na qual não havia espaço para troca de informações 

entre o agente de extensão agrícola e o agricultor, este último considerado um 

receptor passivo da informação transmitida.  

As metodologias difusionistas podem ser classificadas em individuais ou 

coletivas, de acordo com a abrangência das atividades propostas. Entre elas, 

destacam-se: visitas técnicas, dia de campo, cursos, capacitações, palestras, 

reuniões e encontros, exposições, feiras, unidades demonstrativas, programas de 

rádio, programas de TV, entre outras.  

O difusionismo e as ideias formuladas por Rogers até hoje são criticadas por 

seu caráter mecanicista e por contribuir para a imposição de uma ideologia 

capitalista de dominação dos países desenvolvidos sobre o meio rural de países em 

desenvolvimento. O próprio Rogers fez outras reflexões acerca de suas ideias ao 

longo das décadas que se seguiram à edição do seu primeiro livro sobre o assunto, 

atribuindo, inclusive, um sentido de convergência e troca ao processo de 

comunicação envolvido no difusionismo, que em sua origem era marcado por 

verticalidade e uma certa rigidez.  

Enquanto o difusionismo se consolidava como metodologia de extensão rural, 

outra corrente metodológica surgia, na década de 1960, com o propósito de se voltar 

para o pequeno agricultor. Tratava-se do enfoque sistêmico, que se originou a partir 

da Teoria Geral de Sistemas, e que pregava a mudança de uma visão disciplinar 

para uma perspectiva mais ampla, multidisciplinar, dos fenômenos, incluindo os que 

ocorriam no meio rural (PINHEIRO, 2000; MIGUEL, 2009). 

De acordo com Pinheiro (2000, p. 3), “um sistema é definido como um 

conjunto de componentes inter-relacionados e organizados dentro de uma estrutura 
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autônoma, operando de acordo com objetivos determinados”. Este enfoque aplicado 

à extensão rural permitiu ver as propriedades agrícolas, especialmente as de 

pequeno porte geridas no âmbito familiar, em sua integralidade, como um sistema 

complexo.  

Começou-se também, com o enfoque sistêmico, a abrir espaço para a 

participação do agricultor, que passou a ter oportunidade de interagir mais com os 

técnicos agrícolas. Esta participação, entretanto, ocorria de forma limitada, conforme 

relata Pinheiro (2000):   

O uso de métodos participativos tem incentivado a interação entre técnicos 
e agricultores, mas o processo de comunicação permanece o mesmo 
(transferência de informações). A participação dos agricultores continua 
limitada em termos de divisão de poder e responsabilidades, sendo em 
muitos casos induzida e controlada por agentes externos apenas como uma 
estratégia para alcançar objetivos predeterminados. (PINHEIRO, op. cit., p. 
8) 

Até a década de 1980, ainda no auge do difusionismo produtivista, 

predominou a abordagem sistêmica hard-system, adequada, segundo Pinheiro 

(2000), para situações que podiam ser medidas e quantificadas facilmente e com 

alto grau de previsibilidade. Era muito utilizada por institutos de pesquisa e 

universidades. A partir de 1985, prevaleceu o método soft-system, pelo qual os 

organismos vivos e sua interação com o meio em que vivem tornaram-se mais 

valorizados e o agricultor foi incluído no processo de reflexão e discussão sobre 

questões da propriedade.  

Esta mudança de enfoque, ocorrida no período que Rodrigues (1997, p. 122) 

chamou de Humanismo Crítico (1985 a 1989), marca uma etapa em que a 

problematização e o diálogo tornaram-se mais valorizados como metodologia de 

desenvolvimento aplicada ao campo. A relação dialógica, primeiro despertada por 

Paulo Freire, no final da década de 1960, começava a ser mais difundida nas 

práticas de ATER.  

As ideias de Paulo Freire sobre uma extensão dialógica, as críticas ao 

difusionismo e os impactos ao meio ambiente causados pela Revolução Verde e o 

início das discussões sobre sustentabilidade socioambiental possibilitaram o 

fortalecimento das metodologias participativas de comunicação na extensão rural. 

Desenvolvidas na década de 1970 por organizações não-governamentais e 
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governamentais europeias que atuavam em projetos de desenvolvimento rural em 

países da África e Ásia, as metodologias participativas surgiram em contraponto às 

metodologias tradicionais de diagnóstico (PEREIRA, 2000). 

A ideia desta nova metodologia era buscar novas formas de pesquisa e 

intervenção que permitissem a difusão de tecnologias e o planejamento de projetos 

de desenvolvimento rural e contribuíssem para evitar o aumento da pobreza rural, a 

manutenção das desigualdades sociais e a dominação de lideranças locais e 

agentes externos. Originalmente foco de estudo da Antropologia, os métodos 

participativos trouxeram desta ciência muitas contribuições, entre elas a valorização 

do homem do campo como “experimentadores”, como afirma Robert Chambers 

(1994): 

Um fluxo paralelo de pesquisa chamou a atenção para as capacidades dos 
agricultores. Stephen Biggs descreveu "R e D informal" (1980), Paul 
Richards em sua Revolução agrícola indígena clássica (1985) e Roland 
Bunch in Two Oars of Corn (1985) estavam entre aqueles que mostraram e 
reconheceram que os agricultores eram experimentadores . A participação 
dos agricultores na pesquisa agrícola tornou-se um foco (por exemplo, 
Farrington, 1988; Farrington e Martin, 1988; Chambers, Pacey e Thrupp, 
1989; Ashby, 1990). (CHAMBERS, 1994, p. 955) 

No início dos anos 1990, já se reconhecia que os agricultores “deveriam e 

poderiam desempenhar um papel muito maior na pesquisa agrícola” (CHAMBERS, 

1994). As nomenclaturas das metodologias participativas variaram através do 

tempo, de acordo com alterações das técnicas implementadas e grau de 

envolvimento das comunidades rurais: Avaliação Rural Rápida (ARR), Diagnóstico 

Rápido Participativo (DRP), Avaliação Rural Participativa (ARP). Todas contribuíram 

com a constituição das Metodologias Participativas (MPs).  

De acordo com Chambers (1994, p. 953), a ARP pode ser definida como 

“uma família de abordagens e métodos que permitem à população rural 

compartilhar, melhorar e analisar seus conhecimentos sobre a realidade, com o 

objetivo de planejar suas ações e atuar nesta realidade”. 

Considerada uma evolução da ARR, a ARP que, segundo Chambers (1994), 

deve sua concepção às ideias de Paulo Freire, expressas no livro Pedagogia do 

Oprimido (1968) e à prática e experiência da conscientização na América Latina, 

caracteriza-se por uma abordagem mais emancipadora, com participação dos 
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agricultores na obtenção e análise das informações locais. Nesta linha, o técnico 

extensionista tem um papel mais de facilitador, em contraste ao de investigador que 

detinha na RRA (CHAMBERS, 1994).  

As metodologias participativas, que têm em Chambers seu principal 

expoente, pressupõem uma efetiva atuação conjunta entre técnicos de extensão 

rural e agricultores. A própria formação das equipes extensionistas passa a ter um 

novo perfil, demandando a presença de profissionais de várias áreas do 

conhecimento e dando um enfoque interdisciplinar às questões do desenvolvimento 

agrícola.  

A ARP costuma utilizar diferentes ferramentas para realizar o diagnóstico e 

planejar as intervenções, o que necessariamente implica na participação ativa das 

comunidades. Entre as ferramentas aplicadas pela metodologia participativa no 

campo destacam-se: fontes secundárias (relatórios, fotografias, mapas etc), 

entrevistas semiestruturadas, mapeamento, caminhadas transversais, árvore de 

problemas, linha do tempo, diagrama de Venn, análise FOFA, rotina diária, história 

oral, etnobiografia, estudo de caso, calendários sazonais. 

O método envolve transdisciplinaridade e triangulação na coleta de 

informações e análise de conteúdo. A triangulação na coleta de informações se 

baseia na análise dos seguintes aspectos: elementos produzidos pelos atores 

sociais; processos e produtos centrados nos atores sociais; processos e produtos 

originados pela estrutura socioeconômica do microambiente social dos atores. O 

enfoque participativo desta metodologia está alicerçado no saber, nas aspirações e 

na capacidade criativa das comunidades rurais (PEREIRA, 2000). 

Marinho e Freitas (2015, p. 20-21) ressaltam a flexibilidade das metodologias 

participativas, que se caracterizam como métodos “[...] que expressam um conjunto 

racional de etapas, sistematicamente ordenadas para alcançar determinada 

finalidade”. Estes métodos podem ser utilizados no diagnóstico e nos momentos de 

tomada de consciência da comunidade sobre suas demandas e potencialidades. 

Além disso, sua flexibilidade permite que sejam usadas para planejamento, 

monitoramento e avaliação nos processos de desenvolvimento socioambiental, bem 
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como possibilita reavaliações e novos planejamentos durante o processo de 

implementação.  

 

5.3 PARTICIPAÇÃO E DIFERENTES NÍVEIS DE ENVOLVIMENTO 
PARTICIPATIVO 

 

Implementar metodologias participativas no meio rural visando ao 

desenvolvimento local requer estabelecer uma relação de diálogo com o agricultor, 

como preconiza Freire (1983). E diálogo pressupõe participação que, segundo 

Bordenave (1983), é inerente à natureza social do homem. Por participação 

entenda-se “ter parte na produção, gerência e usufruto dos bens da sociedade, de 

maneira equitativa” (BORDENAVE, 1983, p. 25). Para ele, o importante não é fazer 

parte, mas como se toma parte em algo, isto é, qual o nível de envolvimento ativo 

que o indivíduo tem em determinada situação.  

Bordenave distingue diferentes tipos e níveis de participação, que variam de 

acordo com o envolvimento individual: participação espontânea, imposta, voluntária, 

concedida, provocada e dirigida. A extensão rural é, na visão do autor, uma 

participação provocada ou manipulada, por se tratar de uma participação na qual o 

indivíduo é impelido a agir conforme as orientações do técnico extensionista, cujo 

objetivo é alcançar objetivos estabelecidos previamente. 

Esta premissa confirma, especialmente, o viés das metodologias difusionistas, 

cujas ferramentas caracterizam-se pela verticalidade e imposição das ações por 

parte dos extensionistas, que muitas vezes sequer conhecem a realidade local em 

profundidade. Os sujeitos alvo das ações não têm a possibilidade de contribuir com 

os processos de desenvolvimento em sua plenitude, configurando-se como atores 

passivos, que apenas recebem o que lhes é transmitido.  

A participação ocorre em diferentes graus. Quanto maior o grau de 

participação maior tende a ser a possibilidade de interferência do indivíduo em todas 

as etapas do processo participativo. Ela varia do menor grau, no qual o sujeito 

apenas é informado sobre a ocorrência de uma determinada ação, até a autogestão, 

mais alto grau de participação, pelo qual o grupo define objetivos, meios que serão 
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utilizados para sua consecução e estabelece formas de controle. Os outros graus de 

participação são, em ordem crescente, consulta facultativa, consulta obrigatória, 

elaboração/recomendação, co-gestão e delegação. 

Para Bordenave (1983, p. 80), “O fato de um grupo ter adotado um enfoque 

participatório não quer dizer que todo mundo deve participar em tudo, todo o tempo. 

Isto poderia acarretar ineficiência e anarquia”. Mas a participação efetiva 

proporciona aos atores envolvidos o sentimento de pertencimento e de co-

responsabilidade pelas decisões tomadas em conjunto, algo considerado decisivo 

para o sucesso ou fracasso de uma ação. Este tipo de participação favorece o senso 

crítico, tornando o indivíduo mais atuante e empoderado diante dos desafios 

impostos à sociedade. 
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6 COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Vínculos fortes conectam a extensão rural à comunicação (FREIRE, 1983; 

ROGERS, 1983; CHAMBERS, 1994). Esses laços comuns podem, naturalmente, ser 

atribuídos também à relação entre Extensão Universitária e comunicação. Ao 

desenvolver ações, projetos e programas de extensão para a comunidade a 

universidade estabelece um processo de comunicação com a sociedade, que se 

configura como uma das funções da Extensão Universitária.  

Este processo de comunicação, em sua origem, apesar de se dar na esfera 

de um indivíduo para outro ou entre grupos de indivíduos durante as ações de 

Extensão Universitária, envolve um componente mais amplo. Esta relação 

comunicacional entre universidade e sociedade ocorre no âmbito da comunicação 

pública.  

Campo de estudo relativamente novo10, a comunicação pública, segundo 

Pierre Zémor (2009), professor francês que primeiro se dedicou a estudá-la, 

[...] é troca e compartilhamento de informações de utilidade pública ou de 
compromissos de interesses gerais. Ela contribui para a conservação dos 
laços sociais. A responsabilidade disso compete às instituições públicas; ou 
seja, às administrações do Estado, aos serviços das coletividades 
territoriais, aos estabelecimentos, empresas, organismos encarregados de 
cumprir uma missão de interesse coletivo (ZÉMOR, 2009, p. 189) 

As finalidades da comunicação pública, de acordo com Zémor (1995) são 

informar, ouvir as demandas da sociedade, contribuir para assegurar o sentimento 

de pertencimento do cidadão e acompanhar as mudanças sociais. “A tarefa da 

comunicação de utilidade pública, política ou institucional é mais do que nunca 

acompanhar intimamente a ação dos poderes públicos e serviços públicos” 

(ZÉMOR, 2009, p. 191). 

As discussões sobre comunicação pública no Brasil também são recentes. 

Duarte (2012) aponta que essa denominação representa não um conjunto de 

conhecimentos ou áreas, mas uma forma de ver e utilizar a comunicação visando ao 

                                            
10

 Os estudos sobre comunicação pública tiveram início a partir da criação da Associação 

Communication Publique au Conseil d’État (Comunicação Pública no Conselho do Estado), por Pierre 
Zémor, em 1989, na França. A entidade desenvolve diversas reflexões sobre as instituições públicas 
com foco sobre a comunicação pública (DUARTE, 2012, p. ix-x). 
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fortalecimento da cidadania. Para o autor, a comunicação pública é um bem e um 

direito coletivos. Duarte (2012) afirma que a comunicação pública  

[...] coloca a centralidade do processo de comunicação no cidadão, não 
apenas por meio da garantia do direito à informação, mas também do 
diálogo, do respeito a suas características e necessidades, do estímulo à 
participação ativa, racional e corresponsável (DUARTE, 2012, p. 61).  

Este diálogo nos processos comunicacionais compartilha da mesma essência 

do diálogo que Freire estabeleceu como condição para que haja uma extensão 

emancipadora da sociedade. Nesta relação, o centro deve ser o cidadão e a 

comunicação precisa ser utilizada com este fim, numa perspectiva que transcende o 

valor da informação e passa a considerar como relevante também a interação entre 

o emissor e o receptor. 

Se o meio importa para a mensagem, quanto mais a mediação é humana, 
personalizada, mais o conteúdo é considerado e assimilado. A 
interatividade, em uma relação na qual os componentes são irracionais e 
afetivos, implica o receptor. O acesso às informações e sua memorização 
tornam-se melhores a partir do momento que o receptor é ativo (ZÉMOR, 
2012, p. 225). 

Alcançar um nível de participação ativa no processo de comunicação pública 

implica em estabelecer uma relação com o público, ouvi-lo, compreendê-lo e 

apresentar a ele o conhecimento disponível para que possa firmar seu 

empoderamento e reforçar seu sentimento de cidadania. Não necessariamente esta 

comunicação está centrada nos meios de comunicação de massa, mas no contato 

direto com o cidadão, como observa Duarte (2012): 

Comunicação pública, então, deve ser compreendida com sentido mais 
amplo do que dar informação. Deve incluir a possibilidade de o cidadão ter 
pleno conhecimento da informação que lhe diz respeito, inclusive daquela 
que não busca por não saber que existe, à possibilidade de expressar suas 
posições com a certeza de que será ouvido com interesse e a perspectiva 
de participar ativamente, de obter orientação, educação e diálogo 
(DUARTE, 2012, p. 64). 

O conceito de comunicação pública tem pontos em comum com a 

comunicação organizacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela é vista como 

uma forma de comunicação organizacional, que é praticada por instituições de 

qualquer natureza para estabelecer relações com seus públicos internos e externos. 

Esta concepção se assemelha à compreensão dada à comunicação organizacional 

no Brasil (DUARTE, 2012). As duas áreas têm outros aspectos que as aproximam.  
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6.1 A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E AS RELAÇÕES COM O PÚBLICO NA 
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  

 

A comunicação organizacional ou corporativa, como é mais comumente 

identificada no âmbito das corporações, define um leque de técnicas 

comunicacionais que são utilizadas nas empresas privadas ou organizações 

públicas e que incluem diversas modalidades de comunicação, entre as quais 

administrativa, interna, institucional, mercadológica ou de negócios. Presente em 

organizações das esferas pública, privada e do terceiro setor, a comunicação 

organizacional atua de maneira estratégica para que a instituição estabeleça 

relações com todos os seus públicos, seus stakeholders, e tenha imagem e 

identidade positivas perante a sociedade. 

No ambiente corporativo brasileiro, a comunicação integrada é o viés que 

predomina (KUNSCH, 2003; TORQUATO, 1986) na gestão da comunicação. De 

acordo com Kunsch (2003),  

A convergência de todas as atividades, com base numa política global, 
claramente definida, e nos objetivos gerais da organização, possibilitará 
ações estratégicas e táticas de comunicação mais pensadas e trabalhadas 

com vistas na eficácia (KUNSCH, 2003, p. 150).  

No escopo da comunicação organizacional, cabe à comunicação institucional 

a atuação estratégica junto aos públicos da organização, o que pressupõe uma 

política clara com objetivos estabelecidos e um planejamento com metas e ações 

que possibilitem à instituição estabelecer uma comunicação eficaz e interativa. A 

presença de uma equipe formada por profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento, dando um caráter multidisciplinar ao time de comunicação da 

instituição, também é condição essencial.  

Ao longo das últimas décadas, as organizações, foram afetadas pelas 

mudanças tecnológicas que desencadearam uma verdadeira revolução na forma 

como a sociedade se comunica. As novas tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) remodelaram a forma de fazer comunicação nas instituições públicas e 

privadas. As principais características da comunicação institucional permanecem, 
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como sua importância estratégica e seu caráter integrado e multidisciplinar. Mas, 

hoje, a comunicação está cada vez mais onipresente no mundo privado e público, 

por meio da convergência das mídias e estas transformações afetaram toda a 

sociedade, como destaca Kunsch (2007): 

O avanço tecnológico por que passam telecomunicações, imprensa, rádio, 
televisão, computadores, internet e transmissões via satélite impele a 
sociedade a um novo comportamento e, consequentemente, a um novo 
processo comunicativo social, com inúmeras implicações técnicas, éticas e 
morais (KUNSCH, 2007, p. 41). 

É neste cenário, em que qualquer indivíduo com um aparelho de celular na 

mão é comunicador de si mesmo e das organizações com as quais se relaciona, 

seja profissionalmente, na escola ou na associação do bairro, que a comunicação 

nas organizações vive novos desafios. Como estabelecer relações duradouras e 

manter o vínculo com o público diante da pulverização de informações via redes 

sociais e outras mídias? Que canais utilizar? Quando comunicar? Qual a linguagem 

mais adequada para falar com o público? Como conciliar agilidade com qualidade da 

informação? Estas são algumas das questões com as quais a comunicação 

institucional se depara hoje.  

Além disso, nas organizações públicas, tendo em vista sua natureza de servir 

ao cidadão, os preceitos da comunicação organizacional devem estar em harmonia 

com a comunicação pública. Segundo Oliveira (2012, p. 33), “a comunicação 

organizacional, no contexto atual, demanda integração com a comunicação pública, 

de forma a estabelecer uma política de comunicação global que entrelace os 

interesses das organizações com os da sociedade”. 

Questões como transparência, acessibilidade e accountability se consolidam 

cada vez mais no dia a dia de organizações públicas e privadas. Em instituições 

públicas, há diversos canais oficiais disponibilizados à sociedade para facilitar o 

acesso a este tipo de informação, como Ouvidoria, Serviço de Informações ao 

Cidadão (SIC), Plano e Portal de Dados Abertos e a própria Lei de Acesso à 

Informação (LAI), Lei Nº 12.527/2011, que entrou em vigor em maio de 2012.  

Na área da comunicação institucional, as ferramentas disponíveis para esta 

relação com o público mudaram ao longo do tempo, mas em sua essência 

permanecem a relevância do trabalho de assessoria de imprensa, pelo qual a 
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organização fala com a sociedade por meio da grande mídia; da atuação das 

relações públicas, no desenvolvimento de ações que fortalecem a gestão estratégica 

da comunicação; do jornalismo empresarial, para divulgar ações institucionais; da 

propaganda institucional, que fortalece a imagem institucional por meio de peças e 

campanhas diversas.  

As transformações da sociedade e as novas configurações do ambiente social 

global exigem novas condutas e postura das organizações, o que requer um 

planejamento melhor da comunicação (KUNSCH, 2007). Planejar a comunicação 

institucional nos dias de hoje significa levar em consideração além da transparência, 

princípios como democracia, ética e responsabilidade social, tendo em vista a 

acessibilidade e a inclusão, além de prezar pela qualidade da informação e pela 

interatividade. A perspectiva é que a comunicação organizacional e a comunicação 

pública caminhem, cada vez mais, uma ao lado da outra e a comunicação 

institucional tem um relevante papel neste sentido.  
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7 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA UNIVASF: HISTÓRIA E MEMÓRIA 

 

A Extensão Universitária integra a proposta de atuação da UNIVASF desde 

sua criação. A Lei Nº 10.143/2002, que criou a instituição, definiu como objetivos da 

UNIVASF a promoção da Extensão Universitária, juntamente com a realização das 

atividades de ensino e o desenvolvimento de pesquisas científicas. Em 2004, ano 

em que tiveram início as atividades acadêmicas da UNIVASF, a Pró-Reitoria de 

Integração aos Setores Comunitários e Produtivos (PROIN) respondia pelas áreas 

de extensão universitária, relações internacionais, assistência estudantil e estágio.  

A PROIN, que alguns anos depois passou a ser denominada apenas como 

Pró-Reitoria de Integração, era responsável pela articulação e integração da 

UNIVASF com a sociedade civil. A nomenclatura adotada para a área tinha o 

propósito de demonstrar que o conhecimento da Universidade deveria ser 

compartilhado com a sociedade, numa relação de troca de saberes, conforme 

consta no Relatório de Gestão 2004-2008 (SANTIAGO, 2008). 

A UNIVASF adotou as diretrizes da Política Nacional de Extensão 

Universitária (PNEU) e, em 2005, aderiu ao Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX). Segundo 

relatos dos antigos gestores da PROIN, o FORPROEX deu um grande apoio para a 

consolidação das atividades extensionistas na Universidade naqueles primeiros 

anos. 

Em julho de 2007, o Conselho Universitário (Conuni) aprovou a Resolução Nº 

5, primeira normativa que estabeleceu as regras de funcionamento da Extensão na 

UNIVASF e instituiu a Câmara de Integração, órgão consultivo e deliberativo, 

presidida pelo pró-reitor de Integração. Antes da aprovação desta normativa, a 

PROIN realizava encontros de trabalho mensais em diferentes colegiados e campi, 

que foram chamadas de Reuniões de Integração. Estes encontros periódicos 

serviram de base para a elaboração da resolução.  

A primeira resolução foi revogada posteriormente pela Resolução Nº 4/2017, 

que permanece em vigor. Esta resolução ainda preserva os princípios que 

nortearam o início da ação extensionista na instituição, mas foi atualizada com o que 
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estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE), criado pela Lei No 13.005, de 

2014. 

Em 2012, após uma reformulação nas pró-reitorias devido à mudança de 

gestão na Reitoria da UNIVASF, a PROIN tornou-se Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX), composta pela Diretoria de Extensão (Direx) e pela Diretoria de Arte, 

Cultura e Ações Comunitárias (DACC). A PROEX passou a responder pelas 

atividades de Extensão Universitária e Estágio, pois foi criada uma pró-reitoria 

específica para tratar de questões pertinentes à assistência estudantil. 

Com a mudança, foi instituída a Câmara de Extensão (Camex), que 

permanece como órgão consultivo e deliberativo. A Câmara é formada por docentes, 

técnico-administrativos e discentes, sob a presidência do titular da PROEX. 

 

7.1 AS PRIMEIRAS INICIATIVAS EXTENSIONISTAS 

 

Ações extensionistas começaram a ser executadas na UNIVASF mesmo 

antes do processo de regulamentação interna por iniciativa de docentes que tiveram 

projetos aprovados junto a órgãos financiadores. O projeto “O ensino de 

empreendedorismo nas escolas públicas como ferramenta de contribuição ao 

desenvolvimento local sustentável” foi a primeira ação de extensão universitária da 

UNIVASF a obter financiamento para implementação, em 2005. Coordenado pelo 

professor Valdner Ramos, o projeto foi aprovado por meio do Edital Nº 8/2005 para o 

Programa de Apoio à Extensão Universitária (ProExt), do Ministério da Educação 

(MEC), e suas atividades aconteceram de 2005 a 2007. 

Também em 2005, a UNIVASF obteve o primeiro financiamento do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para Extensão 

Universitária. O projeto contemplado foi “Criação de galinha de capoeira como fonte 

de geração de renda e ocupação e complementação da alimentação humana”, 

coordenado pela professora do Colegiado de Engenharia Agronômica Elisia 

Carmem Gonçalves Bastos. Ambas as aprovações constam em ata do Conuni, de 

22 de novembro de 2005.  
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A captação de projetos e de recursos junto a órgãos financiadores mobilizou 

os primeiros anos de atuação da PROIN, fase em que a área começava a ser 

estruturada na Universidade, tanto em termos de recursos e infraestrutura quanto de 

sensibilização da comunidade acadêmica sobre a importância da Extensão 

Universitária.  

A primeira grande ação conquistada pela UNIVASF nos anos iniciais foi o 

Programa Conexões de Saberes, financiado pelo MEC por meio da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), que teve seu piloto 

realizado em 2004. Dois anos depois, em agosto de 2006, a UNIVASF ingressou no 

programa e o desenvolveu até 2010. Durante o primeiro ano do programa na 

instituição, foram realizados 13 projetos de pesquisa e extensão com a participação 

de 25 bolsistas e 12 docentes, que atuaram na coordenação das atividades 

(SANTIAGO, 2008).  

O Conexões de Saberes teve grande destaque institucional, de acordo com 

os gestores da PROIN, por incentivar a participação dos jovens universitários de 

origem popular a atuar em suas comunidades, integrando a Universidade com as 

populações locais. Os gestores entrevistados destacam a relevância do Conexões 

de Saberes, que marcou a extensão na universidade e chamou a atenção da 

comunidade acadêmica e da sociedade local à época. Entre os projetos realizados 

no âmbito do Conexões de Saberes destaca-se o Pré-Vasf, um pré-vestibular que 

atraiu um grande número de jovens interessados nas aulas preparatórias para 

ingresso na universidade (SANTIAGO, 2008). 

Um importante programa não só para a UNIVASF mas para a consolidação 

da extensão no país, foi o Programa de Extensão Universitária (ProExt), ofertado 

numa parceria entre o Ministério da Educação (MEC), o Ministério da Cultura (MinC) 

e o FORPROEX. O ProExt tinha como objetivos “ampliar a interação das 

universidades com a sociedade e a formalização da destinação de recursos aos 

projetos de base extensionista” (INCROCCI, ANDRADE, 2017, p. 198).  

O programa destinou recursos para bolsas e também para infraestrutura dos 

projetos. Entretanto, o ProExt foi encerrado em 2016, ano em que foi lançado seu 
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último edital e, apesar de alguns projetos aprovados, não foram repassados 

recursos para a execução das atividades. 

Os principais fatos que integram a trajetória da Extensão Universitária na 

Univasf estão representados de forma resumida no Quadro 3, que retrata sua linha 

do tempo desde a criação da Universidade até 2018. 

Quadro 3: Linha do Tempo da Extensão Universitária na Univasf 

 

Fonte: A autora/2019 

Outras ações importantes ainda existentes na UNIVASF iniciaram naquela 

época, a exemplo do Programa de Popularização da Ciência – Espaço Ciência, hoje 

chamado de Espaço Arte, Ciência e Cultura (EACC), e as Ligas Acadêmicas. No 

período de 2004 a 2008, foram criadas as dez primeiras Ligas Acadêmicas da 

UNIVASF, das quais nove vinculadas ao curso de Medicina e uma ao curso de 

Medicina Veterinária (SANTIAGO, 2008). 

2004 

• Início das atividades acadêmicas da UNIVASF 

• Criação da Pró-Reitoria de Integração aos Setores Comunitários e Produtivos (PROIN) , mais tarde transformada 
em Pró-Reitoria de Integração (PROIN) – Profa. Alvany Maria dos Santos Santiago, do Colegiado de Administração, 
assumiu o cargo de pró-reitora. 

2005 

• UNIVASF aderiu ao Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras 
(FORPROEX) 

• Início das atividades dos dois primeiros projetos de extensão, coordenados pelos professores Valdner Ramos  
(ProExt/MEC) e Elísia Carmem Gonçalves Bastos (CNPq). 

2006 

• Criação do Programa de Bolsas de Integração (PIBIN), com o lançamento do primeiro edital 

• Realização da I Mostra de Integração  

2007 

• Aprovação da Resolução Nº 5 pelo CONUNI, na Reunião Ordinária do mês de julho 

• Criação da Câmara de Integração por meio da Resolução Nº 5 

2009 
• Prof.Deranor Gomes de Oliveira, do Colegiado de Administração, assumiu o cargo de pró-reitor de Integração 

2011 
• Prof. Cesar Augusto da Silva, do Colegiado de Medicina, assumiu o cargo de pró-reitor de Integração, em agosto. 

2012 

• Criação da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) – Profa. Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira, do Colegiado de 
Ciências Sociais, assumiu o cargo de pró-reitora. 

• Criação da Câmara de Extensão (CAMEX) e do Programa de Bolsas de  Extensão(PIBEX), com o lançamento do 
primeiro edital do programa 

2017 
• Aprovação da Resolução Nº 4 pelo CONUNI, que rege as atividades de extensão na UNIVASF 
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Além de projetos e programas, um dos componentes curriculares que 

integram o Projeto Político Pedagógico (PPP) da graduação na UNIVASF contém 

uma proposta que valoriza a interação de docentes e estudantes com a comunidade 

externa. Trata-se do Núcleo Temático11 Multidisciplinar (NT). Segundo o Relatório de 

Gestão 2004-2008 da PROIN, naquele período, houve o registro de seis NTs na 

UNIVASF. 

Ofertado semestralmente como componente vinculado ao ensino, o NT prevê 

a realização de atividades formativas que articulam Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Este componente curricular permanece na grade obrigatória da graduação e envolve 

a participação de docentes e estudantes de diferentes cursos, numa proposta 

interdisciplinar, com o intuito de desenvolver ações práticas para resolver questões 

reais que afetam a vida da comunidade. O NT tem grande representatividade para o 

desenvolvimento da Extensão Universitária na UNIVASF. 

 

7.2 O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INTEGRAÇÃO (PIBIN) 
COMO PRECURSOR DO PIBEX 

 

A partir dos projetos implantados com apoio de órgãos financiadores nesse 

período, a UNIVASF instituiu seu próprio programa de incentivo à Extensão 

Universitária, em 2006. O Programa Institucional de Bolsas de Integração (PIBIN) foi 

criado naquele ano com o lançamento do seu primeiro edital. A proposta do PIBIN já 

trazia alguns conceitos relevantes para a Extensão Universitária, expressos no 

edital, como a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão e a importância 

da relação dialógica entre a Universidade e outros setores da sociedade.  

Um total de 23 projetos foi submetido àquela primeira seleção e dez foram 

aprovados para receber bolsa. Nos anos seguintes, houve um aumento no número 

de projetos submetidos e também na quantidade de bolsas concedidas pelo PIBIN, 

conforme mostra a Tabela 1. As primeiras edições do programa possibilitaram o 

                                            
11

 O Núcleo Temático se constitui em “atividade obrigatória e de caráter prático que visa o estudo, a 
pesquisa e a aplicação de conhecimentos integrados, voltados para o encaminhamento e a solução 
de questões socioeconômicas, ambientais, culturais, científicas e/ou tecnológicas”. (UNIVASF, 2015, 
p.7) 
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envolvimento de 278 estudantes, entre bolsistas e voluntários, e 106 docentes no 

total. Além disso, as ações extensionistas permitiram a produção de diversas 

publicações científicas ao longo dos três primeiros anos. 

Tabela 1: Evolução do PIBIN nos três primeiros anos, de 2006 a 2008. 

 
2006/2007 2007/2008 2008/2009* 

TOTAL 

2006/2008 

Projetos inscritos 23 39 63 125 

Projetos contemplados com 
bolsa 

10 16 20 46 

Professores envolvidos 21 40 45 106 

Estudantes bolsistas 10 16 20 46 

Estudantes Voluntários 62 62 108 232 

Produção científica 22 39 14 75 

Fonte: Relatório de Gestão 2004-2008/PROIN (SANTIAGO, 2008). *Relativos ao período Ago-

dez/2008. 

Entre os projetos aprovados no primeiro edital do PIBIN destacam-se dois 

voltados ao meio rural e ao público da agricultura familiar: “Organização Comunitária 

dos Agricultores Familiares da Comunidade Cacimba do Baltazar”, coordenado pela 

professora Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira, à época integrante do Colegiado 

de Psicologia; e “Capacitação de Jovens Agricultores em Práticas Agropecuárias e 

Acompanhamento de Projetos Produtivos no Território do Alto Sertão do Piauí”, sob 

coordenação do professor Luiz Maurício Cavalcanti Salviano, do Colegiado de 

Medicina Veterinária. Nos dois anos seguintes, o número de projetos para o meio 

rural se manteve com duas propostas aprovadas por ano para execução com bolsa.  

Fazer Extensão Universitária naquele período, segundo relatos de docentes e 

gestores, era mais difícil, pois a Universidade se encontrava no início de sua 

estruturação física. Foi preciso, então, conquistar e trazer projetos e recursos para a 

área de Extensão da UNIVASF. Na época, a comunidade acadêmica era composta 
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por um número menor de docentes e estudantes, o que implicava em uma 

concorrência também menor internamente, ao mesmo tempo em que havia um 

grande interesse dos docentes por iniciar a atuação na área de Extensão 

Universitária.  

Mas não bastava captar recursos e fazer extensão. Era preciso apresentar à 

sociedade as ações extensionistas que estavam em desenvolvimento na 

Universidade. Com este intuito, foi criada a Mostra de Integração, cuja primeira 

edição aconteceu em 29 e 30 de abril de 2006, no auditório do então Centro Federal 

de Educação Tecnológica (Cefet) de Petrolina, com apresentação de 37 trabalhos 

em forma de pôster. A abertura do evento contou com a participação da presidente 

do FORPROEX à época, Lúcia de Fátima Guerra Ferreira. A mostra também 

promoveu apresentação dos pôsteres nos campi Juazeiro e Serra da Capivara, em 

São Raimundo Nonato (PI), e no River Shopping, em Petrolina (PE).  

No ano seguinte, de 10 a 11 de maio de 2007, foi realizada também em 

Petrolina a II Mostra de Integração, quando foram apresentados 58 trabalhos, dos 

quais 54 em formato de banner e 16 em apresentação oral. Já a terceira edição da 

mostra aconteceu em 15 e 16 de setembro de 2008, no Campus Juazeiro. Naquele 

ano, a mostra aconteceu como parte da programação da I Semana Tecnológica, 

Científica e Cultural, junto com a III Jornada de Iniciação Científica (JIC), I Mostra 

Artística e Cultural e I Mostra de Tecnologias Sociais. Surgia ali o embrião da 

Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (Scientex) da UNIVASF, que reúne, num 

único evento anual, a produção científica, extensionista e de ensino realizada pela 

comunidade acadêmica.  

 

7.3 O MOMENTO ATUAL DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA UNIVASF 

 

A Extensão Universitária na UNIVASF vai muito além do PIBEX, programa 

apoiado por recursos institucionais. Ações, projetos e programas extensionistas vêm 

sendo desenvolvidos pela PROEX e por diversos outros setores com recursos de 

diferentes agentes financiadores, movimentando a Universidade e a região e 

promovendo a interação entre a academia e a população, tanto urbana quanto rural. 
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A Universidade recebe inúmeros visitantes em virtude destes projetos e também 

leva suas ações extensionistas para outros espaços nos municípios de sua área de 

atuação, ampliando o leque de abrangência da Extensão Universitária e 

promovendo a circulação do conhecimento em toda a região.  

Algumas destas iniciativas são o Espaço Arte, Ciência e Cultura (EACC) e o 

Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), que funcionam no Espaço 

Plural em Juazeiro (BA); o Museu de Fauna da Caatinga, do Centro de Conservação 

e Manejo de Fauna da Caatinga (Cemafauna), localizado no Campus Ciências 

Agrárias (CCA), em Petrolina (PE); e o Programa Escola Verde (PEV), que atua 

junto a escolas de todo o Brasil promovendo a educação ambiental interdisciplinar. 

Estas iniciativas oferecem diversas ações para a comunidade externa, com 

resultados importantes em termos de público, como mostra a Tabela 2.  

Juntamente com outras atividades extensionistas não elencadas nesta 

pesquisa, respondem por relevantes ações que possibilitam à Universidade estar 

próxima à sociedade, tanto dentro quanto fora dos limites físicos de seus campi. 

Estes projetos, programas e ações de Extensão Universitária atuam junto a 

populações nas zonas urbana e rural, com atenção voltada especialmente para 

crianças e jovens do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares 

da região, como demonstra a tabela.  

Mesmo não sendo propósito desta pesquisa caracterizar as iniciativas que 

não estão incluídas no PIBEX é possível perceber que as atividades são realizadas 

com equipes enxutas, das quais participa um número que pode ser considerado 

tímido de servidores e discentes da UNIVASF. Mas é importante ressaltar os 

resultados significativos em termos de alcance obtidos por estes programas, projetos 

e ações, que estão contribuindo para a formação de crianças e adolescentes do 

Semiárido em fase escolar nas mais diversas áreas do conhecimento e 

desenvolvendo uma cultura voltada à arte e à ciência entre a população. 
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Tabela 2: Outras iniciativas de Extensão Universitária da UNIVASF. 

Iniciativa/Ano de 
Criação 

Perfil do público 
Público 

até 
2018 

Docentes 
UNIVASF 

(2018) 

Estudantes 
UNIVASF 

(2018) 

Técnicos 
UNIVASF 

(2018) 

Outros 
profissionais 

(2018) 

Centro de 
Recondicionamento 
de Computadores 

(CRC) / 2016 

Jovens e adultos 
de baixa renda 
em situação de 
vulnerabilidade 

social e públicos 
prioritários da 

política de 
Inclusão Digital 

1.431 2 1 2 5 

Cemafauna / 2008 

Estudantes do 
ensino 

fundamental e 
médio de escolas 

públicas e 
particulares 

18.466 7 15 - 156 

Espaço Arte, Ciência 
e Cultura (EACC)* / 

2006 

Estudantes do 
ensino 

fundamental e 
médio de escolas 

públicas e 
particulares 

32.526 1 6 1 2 

Programa Escola 
Verde (PEV) / 2011 

Estudantes, 
gestores, 

comunidades no 
entorno de 

escolas de ensino 
fundamental e 

médio 

154.000 32 200 3 30 

Fonte: A autora/2019 – Com base em informações das coordenações dos projetos.  
*Funcionou de 2006 a 2010 e foi reaberto em 2015. 

No âmbito da PROEX, a população rural, com destaque para agricultores 

familiares, comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas e comunidades 

ribeirinhas, tem sido o público prioritário das ações extensionistas. Diversos projetos 

e programas vêm sendo realizados com o intuito de fortalecer a atuação da 

Universidade no rural, por meio da Extensão Universitária, possibilitando o 

intercâmbio de conhecimentos entre academia e essas comunidades. Entre estas 

ações, estão os projetos Inovando Práticas – Transformando Vidas; Inclusão Digital; 

Desenvolvimento Territorial; Economia Solidária, Empreendedorismo: as Mulheres 

como Protagonistas; e Núcleo de Estudos em Agroecologia – NEA - Ensaios para a 

vida (OLIVEIRA; OLIVEIRA; VIEIRA, 2018).  
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Também se destacam no panorama da Extensão Universitária da UNIVASF 

outras iniciativas como as Ligas Acadêmicas, que atualmente são 42, vinculadas a 

diversos cursos; e seis Empresas Juniores em atividade, no momento, além do 

Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia (CVT) – Sertão Agroecológico e do 

Núcleo de Desenvolvimento Territorial (NEDET). Todas estas iniciativas permitem 

aos estudantes exercitar seus conhecimentos acadêmicos em ações práticas 

voltadas à sociedade, sob o acompanhamento dos professores.  

É importante frisar que não se pretende neste trabalho mapear, na 

integralidade, todas as ações extensionistas realizadas pela UNIVASF, mas 

demonstrar a vastidão e diversidade destas iniciativas. O assunto merece ser alvo 

de outros trabalhos de pesquisa, pois esta centra sua análise sobre o PIBEX e sua 

atuação no meio rural. 
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8 O PIBEX E SUA PROPOSTA PARA A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), desde que foi 

instituído em 2012, oferece anualmente bolsas para estudantes que estejam 

regularmente matriculados nos cursos de graduação da UNIVASF e estejam 

vinculados a projetos de extensão selecionados/aprovados em edital específico. 

Conforme consta no site da PROEX, o programa tem como objetivos estimular a 

realização de ações extensionistas, tendo como diretrizes a interdisciplinaridade; a 

articulação com ensino e pesquisa; e a relação dialógica e social de impacto entre a 

Universidade e os outros setores da sociedade; promover uma relação 

transformadora entre Universidade e sociedade, e possibilitar a aprendizagem 

recíproca entre estudantes, professores, técnicos e sociedade; favorecendo a 

vivência social, política e profissional (PROEX-PIBEX, 2019). 

Uma vez por ano, a PROEX, através da Direção de Extensão (Direx), 

promove uma seleção de projetos de extensão por meio de edital. Até a edição de 

2018, tanto docentes quanto TAEs da UNIVASF podiam apresentar propostas de 

projetos para o programa. A partir da última edição, realizada no primeiro semestre 

de 2019, por recomendação da Procuradoria Federal Junto à UNIVASF, apenas 

docentes puderam submeter propostas de projetos ao programa. 

Os projetos selecionados são contemplados com uma bolsa a ser destinada a 

um estudante de graduação regularmente matriculado na UNIVASF, que atuará 

como bolsista. Também pode haver a participação de estudantes voluntários, a 

critério do coordenador de cada projeto. 

Até o edital de 2018, os recursos destinados ao projeto de extensão aprovado 

no âmbito do PIBEX eram de R$ 5.600,00, que se dividiam em bolsas de R$ 400,00, 

pagas mensalmente ao bolsista, durante 12 meses. O aluno precisava dedicar 20 

horas semanais às atividades do projeto. Os R$ 800,00 restantes seriam destinados 

a custos com material gráfico. Os estudantes bolsistas e voluntários vinculados ao 

PIBEX devem apresentar os resultados obtidos no projeto durante a Mostra de 

Extensão, realizada anualmente pela PROEX. 
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No primeiro edital PIBEX, lançado em 2012 com vigência em 2013, foram 

contemplados 40 projetos. Para o PIBEX 2014, foram selecionados 47 projetos. Na 

seleção ocorrida em 2015, a demanda de projetos superou muito o número de 

bolsas definidas no edital, o que gerou a criação de cinco bolsas extras, totalizando 

45 projetos contemplados. Já em 2016, foram concedidas bolsas do PIBEX para 55 

projetos. Em 2017, foram 50 bolsas e, em 2018, o PIBEX concedeu 61 bolsas, o 

maior volume neste período. Nota-se um movimento ascendente na direção da 

ampliação do número de projetos aprovados a cada ano na série histórica do 

programa, cuja evolução consta na Tabela 3.  

Tabela 3: Evolução do número de projetos aprovados com bolsas PIBEX, de 2013 a 2018. 

Ano Nº Projetos Selecionados 

2013 
40 

2014 47 

2015 45 

2016 55 

2017 50 

2018 61 

Fonte: A autora/2019 – Com base nos dados da Direx/PROEX.  

Este crescimento, interrompido apenas em duas edições (2015 e 2017), 

indica que tanto o investimento institucional quanto a atuação da comunidade 

acadêmica na Extensão Universitária por meio do PIBEX têm se expandido ao longo 

da história do programa, culminando com 61 projetos aprovados em 2018, o maior 

número registrado até então. É sobre o último triênio, de 2016 a 2018, que este 

trabalho se detém para analisar a Extensão Universitária na UNIVASF e suas 

relações com a agricultura familiar no Vale do São Francisco. 
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8.1 O PIBEX EM NÚMEROS 

 

As informações documentais que compõem esta etapa da pesquisa foram 

fornecidas pela DIREX. Durante os meses de novembro e dezembro de 2018, foram 

analisadas as propostas dos projetos aprovados para o PIBEX nos anos de 2016, 

2017 e 2018. Também foram analisados os relatórios finais do PIBEX referentes aos 

anos de 2016, 2017 e 2018. Além disso, foram consultados os sites da UNIVASF e 

da PROEX e a Carta de Serviços do setor. 

A análise documental permitiu uma visão global da extensão ao longo destes 

últimos três anos. O número de projetos submetidos aos editais de seleção do 

PIBEX supera consideravelmente o número de aprovados em todos os anos 

analisados, o que indica que há um interesse maior da comunidade acadêmica em 

fazer Extensão Universitária do que recursos disponíveis para investimento na área. 

Os dados detalhados ano a ano estão disponíveis na Tabela 4. 

Tabela 4: Relação entre projetos de extensão submetidos e aprovados para o PIBEX, no triênio 

analisado. 

2016 2017 2018 

Projetos 
Submetidos 

PIBEX 
Projetos 

Submetidos 
PIBEX 

Projetos 
Submetidos 

PIBEX 

125 55 77 50 124 61 

Fonte: A autora/2019 – Com base nos dados da Direx/PROEX. 

O volume de submissão dos projetos junto à PROEX se manteve 

praticamente equivalente nos anos de 2016 e 2018, havendo uma redução de quase 

40% em 2017. Apesar disto, a quantidade de projetos contemplados com o PIBEX 

no triênio analisado sofreu pouca variação. Entre os três anos estudados, 2017 foi o 

de menor desempenho numérico, tanto em termos de submissão quanto de 

aprovações para o PIBEX, o que está relacionado aos contingenciamentos 

orçamentários impostos às IFES nos anos anteriores. Em 2018, houve uma 

retomada na direção do crescimento do programa e naquele ano foi registrado o 
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maior número de projetos aprovados para o PIBEX, desde que foi criado, totalizando 

61 iniciativas, 11 a mais que em 2017 e seis a mais que em 2016.  

Uma análise mais detalhada dos números que envolvem os projetos PIBEX 

nestes três anos mostra o envolvimento de estudantes, servidores e outros 

profissionais parceiros que atuam juntos nas ações de extensão universitária. A 

Figura 1 apresenta o quantitativo de estudantes bolsistas, os estudantes voluntários 

e os profissionais, em cuja aba estão incluídos tanto os docentes e Técnico-

Administrativos em Educação (TAEs) da UNIVASF quanto pesquisadores de outras 

IES, órgãos de pesquisa e profissionais de entidades parceiras. 

Figura 1: Evolução do número de participantes do PIBEX no triênio pesquisado. 

 

Fonte: A autora/2019 – Com base nos dados da Direx/PROEX. 

No total, em 2016, os projetos PIBEX tiveram a participação de 601 

profissionais e estudantes. Em 2017, foram 546 pessoas; e em 2018, 691 pessoas 

atuaram nas atividades. Cada projeto conta com apenas um bolsista e a quantidade 

de voluntários supera muito o número de bolsistas. No geral, a participação dos 

estudantes ao longo dos anos de 2016 (387 estudantes), 2017 (322 estudantes) e 

2018 (423 estudantes) totalizou 1.132 alunos, que atuaram como bolsistas e 

voluntários no triênio, em todos os projetos PIBEX. O corpo discente da UNIVASF é 

composto por cerca de 6,8 mil estudantes de graduação, conforme dados da 

Secretaria de Registro e Controle Acadêmico (SRCA) referentes ao 1º semestre de 
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2019. Os extensionistas representam aproximadamente 16% do total de estudantes 

da Universidade.  

Já a quantidade de profissionais envolvidos nas atividades extensionistas vem 

crescendo ano a ano, como mostra a Figura 1. Foram 214 profissionais em 2016, 

ano em que a Universidade contava com 976 profissionais, entre técnico-

administrativos em educação e docentes, de acordo com dados do Sistema SigRH12 

relativos a dezembro. Outros 224 profissionais atuaram nos projetos PIBEX em 

2017, quando o quadro de servidores somava 940 pessoas, também tendo por base 

o mês de dezembro. E, finalmente, em 2018, participaram do PIBEX 268 

profissionais, quando havia, no mês de dezembro, um contingente de 972 servidores 

na instituição. Vale ressaltar que alguns dos profissionais que atuam no PIBEX 

aparecem como colaboradores em mais de um projeto de extensão, portanto não se 

pode considerar este número como representativo de indivíduos distintos. Além 

disso, alguns projetos contam com equipes multidisciplinares, que têm a participação 

de colaboradores de outras instituições e entidades.  

Os projetos, em sua maioria, são desenvolvidos por docentes vinculados a 

colegiados acadêmicos de graduação de todos os campi. Entretanto, há aqueles que 

se destacam por número de aprovações. Os colegiados das áreas de Ciências 

Agrárias e de Ciências da Saúde são os que mais têm projetos aprovados, algo que 

se repete ano a ano, variando apenas a quantidade de aprovações por curso.  

O Campus Sede, em Petrolina, responde por 67 dos 166 projetos aprovados 

no período analisado, seguido pelo Campus Ciências Agrárias, com 42 projetos e o 

Campus Juazeiro, com 31. Entre os campi distantes da região sede, o Campus 

Senhor do Bonfim soma 11, Paulo Afonso tem 8 e Serra da Capivara, 3 projetos 

aprovados no triênio. A distribuição dos projetos PIBEX por campus e setor 

proponente, no triênio analisado, está detalhada na Tabela 5, a seguir. 

  

                                            
12

 Estes dados estão disponíveis na aba Servidores do SigRH, que pode ser acessado em 
https://sig.univasf.edu.br/sigrh/public/home.jsf. 
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Tabela 5: Setores proponentes e número de projetos aprovados para o PIBEX no triênio analisado. 

Campus Colegiado/Setor Proponente N° de Projetos 

  2016 2017 2018 
Total 

2016/2018 

Campus Sede (Petrolina)  

Enfermagem 7 4 3 14 

Farmácia 4 2 3 9 

Psicologia 4 3 2 9 

Ed. Física 4 6 8 18 

Medicina 1 - 6 7 

Hospital Universitário 1 2 2 5 

Administração - 1 - 1 

Assessoria de Relações 
Internacionais (ARI) 

- 1 - 1 

TV Caatinga - - 1 1 

Siass - - 1 1 

Pró-Reitoria de Ensino (Proen) - - 1 1 

Campus Ciências Agrárias 
(CCA - Petrolina) 

Medicina Veterinária 6 5 3 14 

Engenharia Agronômica 3 6 3 12 

Laboratório de Química 1 1 1 3 

Zootecnia 1 2 4 7 

Ciências Biológicas - 1 5 6 

Campus Juazeiro 

Engenharia Mecânica 3 2 2 7 

Eng. Agrícola e Ambiental 3 1 4 8 

Artes Visuais 2 1 1 4 

Engenharia Civil 2 - - 2 

Ciências Sociais 1 1 - 2 

Engenharia de Produção 1 1 1 3 

Engenharia Elétrica 1 - - 1 

Engenharia da Computação - 1 2 3 

PPGCM – Ciência dos Materiais - 1 - 1 

Campus Senhor do Bonfim 

Ecologia e Geografia* 5 - - 5 

Ecologia  3 1 4 

Geografia  2 2 4 

Ciências da Natureza (SBN) 1 - 1 2 

Campus Paulo Afonso Medicina 3 2 3 8 

Campus Serra da Capivara 

Arqueologia e Preservação 
Patrimonial 

1 - 1 2 

Ciências da Natureza (SRN) - 1 - 1 

TOTAL GERAL:  55 50 61 166 
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Fonte: A autora/2019 – Com base nos dados da Direx/PROEX.  
*Os cursos integravam um só colegiado. 

Uma avaliação mais cuidadosa destes números referentes aos proponentes 

mostra que praticamente todas as graduações realizaram projetos de extensão pelo 

PIBEX nestes últimos três anos, com exceção de dois colegiados do Campus Serra 

da Capivara (PI), cujos cursos, mais recentes, foram criados a partir de 2016. 

Entretanto, poucos cursos mantêm uma regularidade entre as propostas aprovadas.  

Os maiores proponentes nestes três anos são os cursos de Educação Física, 

Enfermagem, Medicina Veterinária e Engenharia Agronômica, localizados nos campi 

Sede e Ciências Agrárias, em Petrolina. Os cursos destes dois campi são das áreas 

de saúde e agrárias, que têm maior proximidade com serviços e atividades 

direcionadas ao público externo à Universidade, o que em parte explica a maior 

atividade extensionista. Mesmo assim, há cursos como Administração, que teve 

apenas um projeto aprovado, e Medicina, que apenas em 2018 registrou um 

aumento significativo no número de propostas aprovadas. 

O Campus Juazeiro, apesar de ofertar o maior número de cursos, tem 

atuação de destaque apenas no âmbito das Engenharias Agrícola e Ambiental e 

Mecânica. O curso de Ciências Sociais, com grande vocação para atividades 

extensionistas, especialmente por se tratar de curso com bacharelado e licenciatura, 

demonstra nesse triênio pouco envolvimento com a Extensão.  

Já o Campus Senhor do Bonfim se destaca com o maior número de projetos 

entre os campi distantes da região sede. Dois dos três cursos existentes neste 

campus são licenciaturas, o que propicia a oferta de ações de extensão voltadas à 

comunidade externa, especialmente na área de educação. Vale ressaltar que os 

projetos PIBEX vinculados aos cursos de Ecologia e Geografia13 foram registrados 

juntos em 2016, porque à época o colegiado acadêmico era também conjunto. 

Apenas em 2017, cada curso passou a ter seu próprio colegiado. Estes dois cursos 

respondem por nove dos 11 projetos realizados do campus. 

                                            
13

 A criação do bacharelado em Ecologia e da licenciatura em Geografia foi aprovada pelo Conselho 
Universitário em 12 de dezembro de 2014. Os novos cursos iniciaram suas atividades acadêmicas no 
semestre letivo 2015.2. 
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Por ter apenas um curso, o Campus Paulo Afonso, se destaca perante os 

outros campi também pela constância na aprovação de projetos no período 

analisado. Medicina tem uma vocação natural para a atuação extensionista e esta 

característica tem sido explorada pela equipe de docentes deste campus com 

resultados equilibrados na seleção para o PIBEX nos três anos estudados. 

No período analisado, os técnicos administrativos da UNIVASF podiam 

submeter propostas ao PIBEX como coordenadores de projeto. Apesar disso, 

poucos TAEs coordenaram ações pelo programa nestes três anos. A maior parte 

das ações com esta característica foi de servidores lotados em setores no Campus 

Sede, vinculados à administração direta da Universidade. A exceção é um projeto 

apresentado pelo Laboratório de Química, que está localizado no Campus Ciências 

Agrárias (CCA). Pode-se afirmar, dessa forma, que a Extensão Universitária na 

UNIVASF tem sido uma atividade essencialmente relacionada à atividade docente.  

O PIBEX envolve ainda uma grande parcela da comunidade externa, que 

participa das atividades extensionistas como público envolvido nos projetos. Este 

universo, pelo levantamento realizado, mostrou-se muito variável, inclusive porque 

nem todos os projetos especificam a quantidade de pessoas beneficiadas pelas 

ações. Também não há um padrão adotado para esta mensuração. Há projetos que 

estimam os beneficiados em número de famílias, outros em indivíduos e outros 

ainda em termos de populações de uma determinada região (bairro, cidade, vários 

municípios).  

O universo de beneficiados variou bastante no período analisado. Ressalte-se 

que a maior quantidade de pessoas beneficiadas pelas ações foi em 2016, pois um 

único projeto colocou como população atingida 400 mil habitantes de municípios 

circunvizinhos. Nos dois anos seguintes, a população beneficiada pelo PIBEX 

registrou números menores, se comparados a 2016, mas bastante expressivos. O 

alcance das ações em termos populacionais está demonstrado na Tabela 6. 
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Tabela 6: Projetos PIBEX e número estimado de beneficiados direta e indiretamente no triênio 

analisado. 

PROJETOS PIBEX 

Nº de projetos Nº estimado de pessoas beneficiadas 

55 439.032 

50 24.536 

61 37.917 

Fonte: A autora/2019 – Com base nos dados da Direx/PROEX. 

Uma grande fatia da sociedade se beneficia das atividades de extensão 

propostas pelo PIBEX em toda a área de atuação da UNIVASF. O público alcançado 

por estas iniciativas de extensão é bem diversificado, pois há ações extensionistas 

direcionadas às mais diversas faixas etárias, beneficiando desde crianças em fase 

de educação escolar, a partir do ensino fundamental, até jovens e idosos.  

A partir desta análise dos documentos dos projetos, foi possível constatar que 

a maioria atua junto a populações que habitam a zona urbana. Mas há uma curva 

levemente ascendente na direção do ambiente rural como local escolhido para 

realização das atividades extensionistas. Em 2016, primeiro ano analisado, dos 55 

projetos PIBEX 11 foram destinados ao meio rural. Em 2017, 13 dos 50 projetos 

PIBEX foram para o ambiente rural; e em 2018, dos 61 projetos 14 foram para o 

rural, conforme mostra a Tabela 7. 
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Tabela 7: Projetos de extensão direcionados ao público do meio rural no triênio analisado. 

PROJETOS PIBEX 

ANO Nº de projetos Nº de projetos no rural Nº de estudantes envolvidos
14

 População beneficiada 

2016 55 11 49 2.087 

2017 50 13 54 5.361 

2018 61 14 82 4.229 

Fonte: A autora/2019 – Com base nos dados da Direx/PROEX. 

De acordo com os dados, em média, anualmente 20% dos projetos PIBEX 

são destinados às comunidades rurais. A maioria deles está classificada na linha de 

Desenvolvimento Rural, segundo critério determinado pelo próprio coordenador do 

projeto no ato da submissão ao programa, e contém ações que se propõem a 

melhorar técnicas de produção e manejo de culturas agrícolas ou criação de animais 

no meio rural. Muitos dos projetos direcionados ao rural contam com parcerias 

estabelecidas com outras instituições de ensino e pesquisa, associações de 

agricultores, escolas rurais ou ONGs, sinalizando a multidisciplinaridade das equipes 

e o trabalho desenvolvido de maneira conjunta. 

Também segundo a Tabela 7, um total de 185 estudantes se envolveu com as 

temáticas rurais durante o período. Este número representa 16% do total de 

estudantes extensionistas (1.132 estudantes). Pode-se considerar um percentual 

pequeno de atuação estudantil nas ações para o rural, partindo do princípio de que 

as ações para o rural (38) representam 22% do total de projetos aprovados (166) 

nos três anos. Era de se esperar, portanto, um percentual mais próximo ou superior 

a 20% também de envolvimento da comunidade estudantil com as ações para o 

rural. Se considerarmos a dinâmica de que os estudantes se envolvem em 

diferentes projetos ao longo da vida universitária, ainda há muito que se avançar no 

envolvimento discente com a população dos territórios onde a Universidade se faz 

presente. 

                                            
14

 Inclui bolsistas e voluntários. 
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Já as ações extensionistas no rural alcançaram, nesse período, uma 

população que totaliza 11.677 pessoas nos três anos. Conforme detalhado na 

Tabela 7, a cada ano, foram atingidas pelas ações de Extensão Universitária 

direcionadas ao rural 2.087 pessoas em 2016; no ano seguinte foram contemplados 

5.361 habitantes e, em 2018, participaram das atividades extensionistas promovidas 

pela UNIVASF 4.229 pessoas.  

Cerca de 33% da população do município de Petrolina15, em 2010, era de 

habitantes da zona rural. Já no município de Juazeiro16, naquele mesmo ano, cerca 

de 18% da população habitava a zona rural (IBGE, Censo 2010). As estimativas 

populacionais do IBGE para as duas cidades em 2018 apontam para Petrolina uma 

população de 343.865 habitantes; e para Juazeiro, 215.183 habitantes. Estes 

números mostram que a atuação extensionista do PIBEX, se for considerada a 

população rural total apenas destes dois municípios, abrange um percentual inferior 

a 5%, mas é um resultado expressivo especialmente frente às condições de atuação 

enfrentadas nos últimos anos. 

Do total de projetos para o rural estão direcionados à agricultura familiar, 

conforme definição dos próprios coordenadores, um número um pouco menor de 

iniciativas. Isso se deve ao fato de que alguns dos projetos se propõem a trabalhar 

com escolas rurais ou mesmo com comunidades rurais em geral, mas não 

diretamente com agricultores familiares. Observa-se que há um equilíbrio no número 

de projetos para a agricultura familiar no triênio analisado. A Figura 2 mostra a 

distribuição de projetos para o rural e a agricultura familiar a cada ano. 

  

                                            
15

 De acordo com o Censo Demográfico, a população de Petrolina em 2010 era de 293.962 pessoas, 
das quais 74.747 eram habitantes do meio rural. (IBGE, Censo Demográfico 2010)  
16

 E em Juazeiro, segundo o IBGE, a população era de 197.965 habitantes, em 2010. Destas, 37.190 
pessoas habitavam a zona rural do município. (IBGE, Censo Demográfico 2010)  
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Figura 2: Projetos PIBEX direcionados à agricultura familiar, no triênio analisado. 

 

Fonte: A autora/2019 – Com base nos dados da Direx/PROEX. 

Nestes três anos, a Universidade apoiou 38 projetos que tiveram como 

público alvo as comunidades rurais, de um total de 166 iniciativas aprovadas pelo 

PIBEX. Destas 38 ações, 28 foram desenvolvidas junto à agricultura familiar. 

Constata-se que, a cada ano, a maior parte destas ações foi direcionada para os 

agricultores familiares, representando cerca de 73% dos projetos para o rural. No 

geral, quando comparadas ao conjunto de iniciativas extensionistas, as ações para a 

agricultura familiar representam 16% do total de projetos apoiados pelo PIBEX.  

Se o rural e a agricultura familiar atraem o interesse da comunidade 

acadêmica que faz Extensão Universitária pelo PIBEX, percebe-se que este 

interesse ainda está concentrado em determinadas áreas do conhecimento. Não há 

diversidade entre os proponentes de ações extensionistas para a agricultura familiar. 

Existe uma certa continuidade entre os cursos que costumam apresentar propostas 

de trabalho de extensão para a agricultura familiar, conforme mostra a Figura 3. 
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Figura 3: Proponentes dos projetos PIBEX direcionados à agricultura familiar no triênio analisado. 

 

Fonte: A autora/2019 – Com base nos dados da Direx/PROEX. 

Ao longo do período analisado, as propostas de Extensão Universitária 

aprovadas pelo PIBEX para atuar junto à agricultura familiar partiram de cinco 

cursos. Os proponentes desses projetos foram os Colegiados de: Engenharia 

Agronômica (10), Medicina Veterinária (6), Zootecnia (5) e Engenharia Agrícola e 

Ambiental (6) e Medicina (1). Desta forma, torna-se claro que atuam na Extensão 

Universitária voltada para a agricultura familiar docentes e estudantes das Ciências 

Agrárias, basicamente. 

Além de concentradas nestes cinco cursos, as propostas, encabeçadas pelo 

curso de Engenharia Agronômica, com 36% das ações, Engenharia Agrícola e 

Ambiental e Medicina Veterinária, cada um destes com 21%, indicam que há uma 

relação estreita entre as áreas proponentes e as atividades produtivas 

desempenhadas pelas comunidades que atuam na agricultura familiar.  
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9 ANÁLISE SOBRE A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO MEIO RURAL A 
PARTIR DO PIBEX 

 

A Extensão Universitária que a UNIVASF vem desenvolvendo no meio rural 

ao longo dos últimos três anos pelo PIBEX caracteriza-se por ações na linha 

produtiva voltadas à agricultura familiar e envolve conhecimentos essencialmente 

das Ciências Agrárias, com uma ou outra iniciativa das áreas de Saúde, Educação e 

Meio Ambiente. Estes projetos atuam junto ao agricultor familiar em propriedades 

localizadas no entorno da Universidade, reúne a participação de docentes, 

estudantes e alguns parceiros externos, como outras Instituições de Ensino Superior 

(IES), centros de pesquisa, Organizações Governamentais e Não-Governamentais 

(ONGs).  

A maioria destes projetos utiliza metodologia difusionista para levar o 

conhecimento da Universidade para as comunidades, durante um período médio de 

um ano. Adversidades como escassez de recursos e tempo exíguo impedem uma 

atuação mais efetiva e um raio de abrangência maior. As ações são marcadas pela 

persistência de docentes e estudantes, que reconhecem o valor da Extensão 

Universitária para a comunidade acadêmica e para a sociedade em geral, mas não 

conseguem se dedicar como gostariam, devido à sobrecarga de atividades da 

universidade, como relata este docente: 

Maior dificuldade é a vida de professor, que eu não tenho tempo de ficar só 
com a extensão. Tenho que fazer pesquisa também. Tudo isso divide a 
nossa atenção. A gente tem que fazer todas as áreas dentro da 
Universidade.  Isso também dificulta. Não dá pra fazer muitas ações. Eu não 
vou sair da extensão, porque eu comecei nela. (Docente 4, 2019) 

Esta mesma posição têm outros docentes e estudantes sobre a atuação em 

atividades extensionistas. Com a rotina de atividades letivas e de pesquisa, conciliar 

todas as atividades torna-se um desafio. Dificuldades semelhantes também ocorrem 

em outras IFES em relação às práticas do extensionismo no ambiente universitário, 

conforme verificado por Silva e Vasconcelos (2006). Não apenas o excesso de 

atividades na carga horária, mas outras questões como a falta de recursos e até 

mecanismos de incentivo à atuação extensionista também são decisivos para uma 

participação efetiva da comunidade acadêmica na Extensão Universitária. 
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Outro aspecto constatado durante a pesquisa é que o público beneficiado 

nem sempre percebe o valor das ações das quais fazem parte e muitas vezes não 

associa as atividades desenvolvidas à UNIVASF, conforme relatos obtidos nas 

entrevistas. O depoimento abaixo ilustra esta situação. 

Esse trabalho que foi feito aqui, foi muito bem feito, desenvolvido pela 
entidade (citou o nome de outra instituição que não atuou como 
parceira neste projeto e foi omitido nesta reprodução), por vocês da 

universidade. Um trabalho que ajuda a gente no nosso dia a dia das nossas 
atividades. (Agricultor familiar 7, 2019) 

Há muitas instituições de ensino e pesquisa e organismos governamentais e 

não-governamentais realizando extensão rural na região. Muitos agricultores 

familiares participam de cursos, capacitações e eventos diversos. Nesta diversidade 

de oferta de ações extensionistas, percebe-se que nem sempre o agricultor 

consegue memorizar o nome da instituição que realiza as ações das quais ele 

participa. Esta questão é relevante para reforçar a imagem institucional positiva do 

órgão promotor da ação e importante para a UNIVASF ser reconhecida por ações, 

projetos e programas que realiza. 

Este é um breve retrato sobre os projetos do PIBEX direcionados para o rural, 

entre 2016 e 2018. O foco dos 28 projetos realizados junto à agricultura familiar 

nesse período era possibilitar ao agricultor a oportunidade de aprimorar as técnicas 

empregadas no campo, gerando diversificação das atividades e/ou melhoria na 

renda das famílias.  

A partir do mapeamento e das entrevistas com os participantes dos projetos 

PIBEX foi possível identificar o perfil de professores e estudantes que atuam no 

meio rural. O professor da UNIVASF que faz Extensão Universitária por meio do 

PIBEX com ações direcionadas ao rural é profissional originário, principalmente, das 

Ciências Agrárias, e tem formação voltada para o campo, em suas diversas 

atividades produtivas. Muitos se identificam como extensionistas por vocação e 

trazem experiências prévias de sua própria formação universitária como motivação 

para atuar em Extensão Universitária no rural.  

Já o perfil do estudante que se envolve com o extensionismo rural ainda na 

Universidade também é caracterizado por discentes que cursam graduação nas 

Ciências Agrárias. Eles reconhecem, desde o início de seus cursos, que o contato 
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com as comunidades rurais ainda durante a Universidade será relevante para sua 

formação e possibilitará a abertura de novas oportunidades de trabalho após a 

graduação.  

Além das Agrárias, é possível identificar uma relação mais próxima com o 

rural por parte das Ciências Naturais e das Ciências da Saúde, com destaque para 

Medicina e Enfermagem, pois houve algumas iniciativas que se voltaram para este 

meio. As linhas temáticas de atuação dos projetos, detalhadas na Tabela 8, 

demonstram essa questão.  

Tabela 8: Distinção de linhas temáticas dos projetos PIBEX para o rural. 

Projetos PIBEX para o rural conforme linha temática 

Ano 
Linha temática Nº de projetos 

2016 

Desenvolvimento Rural 
5 
 

Promoção da Saúde 2 

Inclusão produtiva e desenvolvimento regional 1 

Meio Ambiente e Recursos Naturais 2 

Ciência, Tecnologia e Inovação para a inclusão social 1 

2017 

Desenvolvimento Rural 9 

Meio Ambiente e Recursos Naturais 2 

Ciência, Tecnologia e Inovação para a inclusão social 2 

2018 

Desenvolvimento Rural 10 

Promoção da saúde 2 

Meio Ambiente e Recursos Naturais 1 

Educação 1 

Fonte: A autora/2019 – Com base nos dados da Direx/PROEX. 

A maior parte das propostas enquadra-se na linha de Desenvolvimento Rural, 

com um total de 24 projetos, que representam 63% de todas as iniciativas para o 

rural nos três anos analisados. Em seguida, aparece Meio Ambiente e Recursos 

Naturais, com cinco propostas aprovadas, e Promoção da Saúde, com quatro. 

Apenas uma iniciativa neste período levou ações de Educação para as comunidades 

rurais. Este dado é um indicador alarmante de que o rural não é visto como um 

espaço para o desenvolvimento de projetos que tenham a Educação como eixo 

central. É na Educação que reside o poder transformador e emancipador de 

qualquer sociedade. 
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9.1 MOTIVAÇÃO E BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO NA EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA 

 

Todos os docentes entrevistados expressaram compreender a importância da 

Extensão Universitária aliada ao Ensino e à Pesquisa, como parte do tripé que 

sustenta a atuação das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e, 

consequentemente, como parte de suas atribuições no magistério superior. A 

importância atribuída à Extensão em relação ao Ensino e à Pesquisa varia de 

docente para docente, de acordo com área de formação e vocação pessoal.  

Professores com formação nas Ciências Agrárias têm maior proximidade com 

a extensão rural, o que também os aproxima mais das atividades de Extensão 

Universitária. Isso explica, em parte, o fato de a maior parte dos projetos PIBEX 

direcionados ao meio rural ser proposta por professores dos cursos desta área do 

conhecimento. 

O Ensino é destacado por todos como o sentido de ser da Universidade, 

propósito pelo qual são contratados como servidores do magistério superior. A 

Pesquisa, por outro lado, tem para alguns deles maior relevância que a Extensão, 

seja para embasar ações extensionistas seja para cumprir com outros requisitos da 

carreira docente, ou ainda por questões de interesse pessoal. Já a Extensão é a 

ponta que permite conhecer as demandas da sociedade, levando-as para a sala de 

aula e para as pesquisas científicas, possibilita maior vivência e formação mais 

completa para os estudantes. Estas características são ressaltadas pelos docentes 

entrevistados, que apontam também o caráter integrador que deve haver nas ações 

de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

“Eu posso ter o melhor currículo do mundo, ter milhões de publicações, mas 
se isso não está chegando nas pessoas e a gente não está discutindo com 
elas, deixa meio vazio. Não precisa ser 100% em tudo, mas tem que ter um 
pouco de extensão no seu projeto de pesquisa. Seu projeto de extensão 
tem que ter pesquisa. E os dois têm que estar no seu ensino. Tem que levar 
pra eles (os estudantes) informações, senão você forma profissionais que 
vão estar desconectados. É preciso ter um eixo principal que vai se 
desmembrar em Ensino, Pesquisa e Extensão”.  (Docente 7, 2019) 

Assim deve ser a indissociabilidade entre os entes que compõem o tripé e 

que são a base da atuação da Universidade. Na rotina acadêmica Ensino, Pesquisa 
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e Extensão precisam se retroalimentar e interagir entre si (JEZINE, 2004; CASTRO, 

2004), gerando novas perspectivas para a produção do conhecimento de maneira 

mais coletiva e comprometida com o social. Na UNIVASF, esta atuação conjunta 

ainda está em processo de consolidação. O que se percebe é que a atuação 

docente ainda pesa mais para um dos lados do tripé em detrimento dos outros e a 

Extensão ainda é alvo de menos esforços, assim como ocorre em outras IES.  

Os docentes entrevistados, afirmam que a atuação na Extensão Universitária 

também cumpre outro papel esperado das IFES: dar um retorno para a sociedade, 

na forma de novos conhecimentos gerados e na oferta de serviços para a 

comunidade externa. Este docente observa que: 

“A extensão universitária é um pilar da formação universitária. É importante 
que o aluno tenha o ensino, sua formação técnica específica, tenha a 
pesquisa, mas a extensão vai permitir que o aluno tenha consciência do que 
vai encontrar no mercado de trabalho. Coloca o aluno em contato com o seu 
público alvo, com quem ele vai trabalhar. A extensão é essencial na 
formação do aluno, além de ser uma responsabilidade social da 
Universidade, de transpor os muros da instituição e estar em contato com a 
comunidade local”. (Docente 5, 2019) 

As contribuições para a carreira profissional, tanto do docente quanto do 

estudante em formação, também são apontadas pelos entrevistados, que percebem 

o valor do trabalho junto à comunidade como algo que possibilita a troca de 

conhecimentos e o engrandecimento pessoal. Os relatos mostram ainda que o 

extensionismo tem influência sobre o conteúdo e o formato das aulas, permite à 

academia tomar conhecimento sobre as demandas existentes no campo, fortalece o 

diálogo e a relação entre docentes e estudantes, bem como aproxima a 

Universidade da sociedade. 

“Sem dúvida nenhuma, (a extensão) contribui e influi na forma como dou 
aula, porque é mais vivência. E me ajudou muito também a fortalecer essa 
relação, essa vinculação com os estudantes, pelo fato de eles se sentirem 
mais úteis”. (Docente 2, 2019) 

O extensionismo possibilita uma formação de profissionais mais engajados 

com as questões sociais e conscientes de seu papel como cidadãos. Oliveira, 

Oliveira e Vieira (2018) destacam que é necessário “construir uma concepção de 

Extensão onde se atribua a face social da Universidade ao Ensino e à Pesquisa” (p. 

30). Desta forma, tendem a sofrer modificações as metodologias aplicadas na sala 
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de aula e também os objetos alvo de pesquisas científicas, que passam a estar mais 

em sintonia com as problemáticas locais.  

Já os estudantes citam, entre os principais benefícios proporcionados pela 

Extensão Universitária, o exercício da humildade, da compreensão mútua e do 

respeito à cultura e ao saber do outro. Ao lidar com situações novas, os profissionais 

em formação se deparam com adversidades nem sempre previstas, mas que 

precisam ser superadas para que a ação seja cumprida. Improviso e flexibilidade 

caminham juntos no dia a dia do extensionista e isso os participantes experimentam 

na prática. Os estudantes entrevistados ressaltaram a diversidade de experiências 

proporcionadas pela Extensão e como o extensionismo os afetou. 

“A extensão tem várias situações que te fazem um estudante e até mesmo 
um profissional melhor, porque essa questão do improviso, de lidar com 
pessoas com hábitos, culturas e saberes diferentes... Acho que todo 
estudante deveria passar, por um momento que seja, na universidade, 
vivenciando a extensão, porque mudou muito a minha perspectiva de 
universidade”. (Estudante 3, 2019) 

A relevância da Extensão Universitária para a formação dos estudantes 

também foi constatada por Castro (2004). A autora identificou que a atividade 

extensionista gera um impacto positivo nas relações entre professores e alunos, 

horizontaliza a participação do professor e dos alunos nas atividades e facilita a 

circulação do conhecimento, que passa a ser mais interdisciplinar e contextualizado.  

Já a decisão de atuar na Extensão Universitária junto aos agricultores 

familiares vem da compreensão de que a agricultura é uma atividade de grande 

relevância econômica e social no Sertão do São Francisco. Nesta, o grande produtor 

tem recursos para buscar assistência técnica e novas tecnologias, até mesmo no 

exterior, enquanto o agricultor familiar não dispõe de tantos recursos nem 

oportunidades. São as diferenças sociais existentes na região que movem docentes 

e discentes na direção da agricultura familiar. 

Há um entendimento de que, por meio do apoio aos agricultores familiares, a 

academia está cumprindo seu papel de compartilhar o conhecimento técnico-

científico com uma parcela da população rural que precisa mais de apoio. A 

Universidade se apresenta às comunidades rurais, portanto, como uma porta aberta 

para novas possibilidades. A oportunidade de participar de ações realizadas pela 
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UNIVASF foi reconhecida pelos agricultores entrevistados, que destacaram os 

benefícios das iniciativas para as comunidades onde vivem, como no depoimento 

abaixo. 

“Aproveitei a oportunidade pra fazer (referindo-se a levar) o curso na 
associação. Achei que era importante pra os criadores. Foi muito bom e 
proveitoso pra os agricultores. Pra nós foi novidade, porque nunca tinha 
acontecido. Foi o primeiro dessa natureza”. (Agricultor familiar 1, 2019) 

Ao mesmo tempo, o contato com o agricultor é uma experiência 

enriquecedora para os discentes, que buscam a Extensão Rural Universitária como 

forma de se aproximar do trabalhador do campo e aprender a lidar com este público. 

Um dos estudantes definiu o agricultor familiar como:  

“o público que precisa de tecnologia de baixo custo, tem o menor poder 
aquisitivo e maior dificuldade de comercialização, principalmente de 
armazenamento” (Estudante 5, 2019).  

Na prática das atividades extensionistas, os discentes se veem diante de 

vários desafios, como encontrar soluções para demandas da população, conquistar 

a confiança e saber dialogar com o agricultor familiar. Todos estes aspectos tornam 

a Extensão Rural Universitária extremamente relevante para a formação do 

profissional das Ciências Agrárias, algo que os docentes frisam nas entrevistas.  

“Na área das agrárias, a extensão é ainda mais importante, porque o 
estudante realmente utiliza a extensão, como uma forma de aprendizado 
pra se familiarizar com esse público que ele vai ter que trabalhar. Até a 
linguagem que a gente precisa usar com o agricultor familiar é diferente. 
Não é que eles não tenham capacidade. Pelo contrário. A gente aprende 
muito quando vai realizar os trabalhos, mas que realmente até isso o 
estudante tem que se habituar pra não usar uma linguagem técnica e 
realmente conseguir se comunicar com o agropecuarista familiar”. (Docente 
5, 2019) 

Muitos estudantes e docentes relatam a percepção de que a Extensão 

Universitária proporciona um sentimento de satisfação e dever cumprido por 

contribuir para melhorar a vida da comunidade. Entretanto, há um limiar tênue entre 

o sentimento de ser útil e o assistencialismo. Alguns participantes expressam em 

suas falas a ideia de que a “Universidade está melhorando a vida das pessoas”. 

Este aspecto também demonstra que a Extensão Universitária ainda é vista 

pela comunidade acadêmica como um canal para “levar conhecimento” à sociedade, 

numa perspectiva verticalizada de que o saber da academia é superior ao saber do 
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povo e, por isto, deve ser “transmitido” para a população. Um exemplo é este relato 

de um estudante: 

“A gente acredita que extensão é só ter a prática em outro ambiente, 
diferente do curso. E ali (no projeto de extensão) a gente teve a 
oportunidade de deixar alguma coisa pra eles (para a comunidade)”.   
(Estudante 4, 2019, grifo nosso) 

Apesar desta visão, os participantes dos projetos PIBEX afirmam que na 

prática do extensionismo existe uma relação de troca de saberes, que deve estar 

presente na Extensão Universitária. Esta percepção, inclusive, foi registrada nas 

falas dos agricultores. Eles sabem que detêm muitos conhecimentos, mas afirmam 

precisar da Universidade e de outras instituições para aprender coisas novas, como 

ilustra o relato a seguir:  

“O produtor precisa muito das entidades, pra ensinar mais alguma coisa que 
surge do dia a dia, alguma coisa nova que aparece que a gente não sabe. A 
gente aprende muito no dia a dia, mas precisa ainda de vocês, pra ensinar 
mais. A gente sabe a prática, mas na teoria vocês também têm que ensinar 
pra gente”. (Agricultor familiar 4, 2019) 

A concepção de que a Extensão Universitária leva conhecimentos da 

Universidade para a sociedade é criticada por alguns autores, entre eles Coelho 

(2014), que enfatiza que o real sentido do fazer extensionista é gerar um terceiro e 

novo conhecimento, a partir de saberes distintos, que não são levados ou 

simplesmente trocados, mas interagem entre si. “A interação permite a construção 

de um terceiro saber dotado de sentido intersubjetivamente compartilhado” 

(COELHO, 2014, p. 179, grifo da autora). 

Ao possibilitar esta interação entre Universidade e comunidade a Extensão 

Universitária cumpre algumas de suas principais funções, fortalecendo o 

aprendizado dos estudantes e aprimorando sua formação profissional, assim como 

contribuindo para solucionar demandas apresentadas pela sociedade. Em pesquisa 

semelhante, Santos, Rocha e Passaglio (2016) apontaram que “A extensão, ao 

abranger a comunidade interna e externa à universidade, permite contribuições 

recíprocas aos agentes envolvidos” (p. 28). 

 

9.2 METODOLOGIAS DE EXTENSÃO RURAL APLICADAS À EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA: COMPREENDENDO AS RELAÇÕES COM O CAMPO 
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O objetivo dos projetos de Extensão Universitária direcionados ao agricultor 

familiar é, na maioria dos casos, contribuir para que a renda destes trabalhadores 

tenha um incremento. Por isto, as atividades previstas nos projetos voltados ao rural 

geralmente propõem a diversificação de atividades produtivas, melhorias de práticas 

agropecuárias ou inovações tecnológicas de baixo custo, que possam ser adotadas 

pelos pequenos produtores.  

A visão predominante nos projetos é de que o agricultor precisa deste tipo de 

intervenção para sair da produção de subsistência. Entretanto, estudos de sociologia 

rural demonstram que não necessariamente o agricultor tem o objetivo de ampliar ou 

diversificar sua produção. Schneider e Niederle (2008) destacam que o agricultor 

familiar conta basicamente com a força de trabalho dos membros da família para 

cultivar a terra e produzir.  

E apesar de muitos agricultores produzirem além do que necessitam para 

consumo da família, possibilitando a comercialização destes alimentos, eles não 

deixam este tipo de produção por outra. Para eles, o processo permanente 

caracterizado pela venda, troca ou consumo dos produtos “é o fator preponderante 

de sua autonomia cultural, social e econômica em relação à sociedade capitalista 

em que estão inseridos” (SCHNEIDER; NIEDERLE, 2008, p. 994) 

A falta de conhecimento prévio sobre as demandas dos agricultores familiares 

é um dos pontos que podem contribuir para que as ações extensionistas não 

alcancem os resultados esperados. A maioria dos projetos é concebida dentro da 

Universidade, pela comunidade acadêmica, como fica claro por este depoimento de 

um docente:  

“A ideia do projeto inicialmente era ajudar produtores da região a sair da 
subsistência. Vender aquele produto, receber um maior valor por ele e não 
só ficar para a sobrevivência da família. Então, melhorar o sistema”. 
(Docente 4, 2019) 

Poucas iniciativas contam com a participação ativa do agricultor ou de 

representantes da categoria durante a fase de concepção e planejamento das 

atividades. Quando isso ocorre, a participação é limitada e controlada, ao contrário 

do que diz Bordenave (1983) sobre participação popular.  
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Ao longo dos três anos analisados, percebe-se que houve uma mudança na 

apresentação das metodologias de trabalho dos projetos voltados ao rural. Nos 

textos sobre a proposta metodológica que seria aplicada com os participantes, em 

2016, não aparece menção às metodologias participativas de comunicação em 

extensão rural. Apenas dois trabalhos falavam sobre abordagem dialógica e 

construção conjunta do conhecimento. Propostas de difusão de inovações, de 

apresentação de novas técnicas por meio de cursos e capacitações predominavam.  

Já em 2017, seis dos 13 projetos para o rural citaram que as metodologias 

participativas seriam adotadas nas atividades e o restante apresentou propostas de 

transferência de tecnologia e capacitação do público-alvo, entre outras ações. Estes 

números foram semelhantes em 2018, com seis propostas de adoção de métodos 

participativos e oito projetos com ações baseadas na difusão/transferência de 

tecnologia e capacitação do público-alvo. Os números apontam na direção de que 

uma participação mais ativa das comunidades beneficiadas tem sido vista como 

importante na Extensão Universitária.  

A base da participação social reside na premissa descrita por Bordenave 

(1983) de que numa sociedade participativa os cidadãos “têm parte na produção, 

gerência e usufruto dos bens da sociedade de maneira equitativa”. Este mesmo 

princípio orienta as Diretrizes para as Políticas de Extensão da Educação Superior 

Brasileira, que visa, entre outros aspectos, incentivar uma mudança nas relações 

entre docentes, estudantes e comunidade, no sentido de tornar cada um destes 

atores mais ativos no processo do fazer extensionista.  

Apesar desta sinalização na direção da participação, cursos, capacitações, 

oficinas, reuniões e visitas são as técnicas mais recorrentes entre os projetos para o 

meio rural, conforme mencionam as propostas para os editais PIBEX. Estas práticas 

demonstram que as atividades planejadas para o rural ainda são muito influenciadas 

pelos métodos preconizados na perspectiva difusionista. Nestes, na maioria das 

vezes, se favorece a verticalização do conhecimento, por meio dos quais a 

Universidade demonstra ser detentora do saber a ser transmitido à comunidade. 

“Quando nós trabalhamos com o agricultor familiar conseguimos absorver o 
que está acontecendo na região e conseguimos levar informações que nós 
conseguimos aqui dentro da Universidade e que eles não têm acesso. A 
ideia desse projeto é levar informações nossas pra melhorar a produção 
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rural e ao mesmo tempo treinar os nossos alunos em relação à extensão 
rural”. (Docente 3, 2019) 

O enfoque difusionista está incorporado à fala de muitos docentes e 

estudantes, que adotam as técnicas desenvolvidas por Rogers no dia a dia da 

Extensão Rural Universitária. Estes projetos se aproximam do enfoque difusionista, 

por utilizar ferramentas em que há a emissão de mensagens a um receptor passivo, 

com o intuito de persuadi-lo. Segundo Mussoi (2011, p. 41), o difusionismo 

caracteriza-se como um processo unidirecional e verticalizado, que não permite a 

troca de conhecimentos, tão preconizada para as práticas extensionistas.  

Em alguns casos, o agricultor não é considerado sujeito ativo nem mesmo na 

identificação dos problemas que enfrenta. A Universidade apresenta as demandas 

às comunidades rurais e leva também a solução e a equipe que irá contribuir para a 

superação das adversidades. Não há, desta forma, envolvimento da comunidade a 

ser beneficiada, como ilustra o relato deste docente. 

“A gente pensa na extensão voltada à comunidade mesmo. Então, é 
transferir o conhecimento da universidade pra comunidade, no anseio de 
resolver algum problema que a gente identifica”.  (Docente 1, 2019) 

Vale ressaltar, entretanto, que em algumas situações as técnicas difusionistas 

podem ser necessárias e mais eficazes que outras metodologias empregadas nos 

processos de ATER. Sua adoção na Extensão Universitária também pode estar 

associada à brevidade com que os projetos precisam ser executados. Uma 

construção dialógica, por envolver a participação de mais sujeitos e um nível maior 

de complexidade, também demanda mais tempo e recursos, fatores cada vez mais 

escassos nas Universidades.  

É preciso destacar também que nem sempre o que está descrito nas 

propostas dos projetos segue integralmente as características de um ou outro 

enfoque metodológico exclusivamente. Em alguns deles, percebe-se uma 

sobreposição de técnicas com a mistura de ferramentas de diferentes abordagens 

metodológicas. 

Nenhum projeto no período analisado explicita em sua proposta a utilização 

de metodologias assistencialistas, por exemplo. Mas há iniciativas que reúnem 

características que as aproximam da concepção assistencialista. Não há uma 
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intencionalidade em prestar um serviço assistencialista, mas a ocorrência deste 

enfoque é evidente e presente nas práticas extensionistas realizadas junto às 

comunidades, como mostram os relatos: 

“De alguma maneira a gente consegue ajudar, fazer como uma ação de 
apoio, suporte, de solidariedade”. (Docente 2, 2019) 

“Eu me sinto na obrigação de ajudar essas pessoas pra que elas tenham 
assistência, pra que consigam obter resultado com sua pequena produção, 
pra ter seu sustento, pra se alimentar e pra o excedente eles conseguirem 
comercializar e ter uma renda. Eu vejo uma possibilidade de ajudar o 
próximo”. (Estudante 1, 2019) 

Estas propostas costumam se apoiar na ideia de que é importante levar ajuda 

às pessoas, mesmo que de maneira pontual. Um grande risco das ações com este 

caráter é que, após a conclusão do projeto, a comunidade volte à mesma condição 

do momento anterior à intervenção extensionista.  

Métodos assistencialistas não proporcionam aos participantes o saber 

transformador pelo qual devem se guiar as atividades extensionistas. Carbonari e 

Pereira (2007) criticam o assistencialismo na Extensão Universitária. Segundo as 

autoras: “As atividades extensionistas foram muito criticadas pelo caráter 

assistencialista, paternalista e domesticador de comunidades que marcou a história 

da extensão no Brasil” (CARBONARI; PEREIRA, 2012, p. 25).  

Entretanto, Coelho (2014) faz ressalvas às ações de extensão universitária 

assistencialista junto a “grupos em situação de grande vulnerabilidade” dadas as 

dificuldades de se promover um trabalho com mobilização social, envolvimento e 

participação e criativo. 

Metodologicamente falando, sabe-se que, no início de trabalhos nessas 
condições, talvez se tenha de ‘pegar pelas mãos’ e, de certa forma, carregar 
no colo, fazer alguma assistência para promover novas experiências. O 
sentimento de exclusão atinge a profundidade da alma e, nessas condições, 
a assistência pode tornar-se a única, a mais adequada e a mais prudente 
forma de ação. Contudo essas ações de natureza assistencial devem ser 
vistas sempre como temporárias, pois se tornam estratégias metodológicas 

de um trabalho que tem em vista mudanças sociais que empoderam 
(COELHO, 2014, p. 174). 

A adoção das metodologias participativas na Extensão Universitária na 

UNIVASF tem se fortalecido por diversas ações que vêm sendo desenvolvidas na 

Universidade, entre as quais a oferta de cursos de graduação e pós-graduação para 

comunidades rurais pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
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(PRONERA), a promoção de cursos de especialização voltados à área, e a criação 

do Mestrado Profissional em Extensão Rural. Tais iniciativas têm contribuído para 

disseminar o conhecimento e promover a reflexão (dentro e fora da Instituição) sobre 

as práticas e abordagens da Extensão Rural Universitária e suas interações com as 

ações de Assistência Técnica e Extensão Rural nos territórios de atuação da 

UNIVASF. 

Desta forma, aos poucos a comunidade acadêmica da UNIVASF trabalha 

junto às comunidades rurais as metodologias participativas e dialógicas, geralmente 

associadas a parceiros externos que também adotam o enfoque participativo em 

suas práticas de ATER na região. As Metodologias Participativas (MPs), que 

surgiram a partir de fragilidades identificadas nos métodos tradicionais de pesquisas 

aplicadas ao meio rural, têm sido utilizadas em ações de ATER com o fim de 

envolver a comunidade e torná-la participante do processo de mudança social.  

Esta mudança de abordagem da Extensão Universitária já havia sido relatada 

por Jezine (2004). De acordo com a autora, já era possível observar, na época, uma 

mudança de concepção da Extensão Universitária. As universidades públicas, 

especialmente, passavam a adotar, então, uma “relação teórico-prática, 

proporcionando um novo pensar e fazer, capaz de desenvolver uma concepção 

histórica de sujeito e sociedade” (JEZINE, 2004, p. 2). 

Hoje, as mudanças seguem na direção da adoção das MPs, que se destacam 

pela possibilidade de se alcançar um conhecimento flexível e criativo, envolvendo a 

participação de todos e onde as comunidades rurais podem expor suas demandas, 

necessidades e saberes e possibilitam um contato direto com o campo. A aplicação 

destas metodologias na Extensão Universitária da UNIVASF reflete o que também 

está acontecendo na prática no meio rural.  

Docentes e estudantes ressaltam a importância do diálogo nas ações 

extensionistas e há os que recusam terminantemente o conceito de que as 

atividades de extensão possam ter um caráter difusionista. Os depoimentos 

confirmam que a extensão necessariamente envolve troca de conhecimentos, como 

frisa este docente em sua fala: 
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“Meus projetos de extensão são uma coisa planejada, porque não se faz 
extensão sem ter a pesquisa. Tenho que conhecer a comunidade, saber 
quais os problemas dela, gerar dados, pra eu poder dialogar. Tem que ter 
responsabilidade. Pra mim, não sou difusor de tecnologia. Isso é só um 
lado. É errado. Extensão é via de mão dupla, sempre”. (Docente 7, 2019) 

O processo de troca de saberes estabelecido na Extensão requer ainda 

outras habilidades. Entre as quais, saber como abordar o agricultor e valorizar o 

conhecimento que ele tem sobre o campo, aspectos que têm incentivado muitos 

estudantes a atuar na prática extensionista no meio rural, como mostram os 

depoimentos abaixo: 

“Sabia que iria encontrar um conhecimento empírico que dava certo. E hoje 
em dia tá acontecendo muito de as Universidades irem pro campo pra tentar 
entender o conhecimento empírico do homem do campo”. (Estudante 7, 
2019)  

“[...] é uma grande oportunidade de levar o conhecimento que você tem 
adquirido para fora da universidade, como também de aprender com a 
comunidade vivenciando a realidade dela” (Estudante 6, 2019). 

Tornar o agricultor parte ativa no processo de aprendizagem exercitando a 

comunicação dialógica é papel da equipe de extensionistas e desde cedo os 

estudantes percebem isso na prática da Extensão Universitária. Um discente 

ressaltou que enxerga o agricultor familiar “Como uma fonte de conhecimento que 

se você chegar do jeito certo consegue aprender muito com ela”. Outro aluno 

ressaltou que: 

“O interessante é fazer com que ele se sinta parte daquilo e não só um 
aprendiz. Isso vai melhorando a relação do produtor com o estudante ou o 
profissional que for fazer essa abordagem. Foi positiva também a 
participação deles. Inclusive na parte da prática, que eles já fazem 
diariamente, eles fizeram questão de botar a mão na massa, de fazer do 
jeitinho que a gente tava conversando anteriormente”. (Estudante 3, 2019) 

Na percepção do agricultor, os projetos PIBEX possibilitaram espaço para a 

participação durante as atividades realizadas, mesmo que a proposta não tenha sido 

necessariamente a dialógica e mesmo que esta participação não tenha ocorrido 

dentro de uma perspectiva de participação de alto grau, como mostra a afirmação 

abaixo, de um dos agricultores entrevistados. 

“No final, todo mundo teve oportunidade de opinar, falar, perguntar também. 
Durante a palestra, a gente não ficou interrompendo toda hora porque era 
pouco tempo e muita gente pra dar a palestra. No final, a gente perguntou e 
debateu algumas coisas com eles. Não foram ditadores também não. Teve 
espaço pra gente conversar, botar nossas dúvidas e colocar nossas ideias”. 
(Agricultor familiar 2, 2019) 
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Existe, entre as relações extensionistas, uma hierarquia reconhecida pelos 

acadêmicos que se expressa até pela disposição das pessoas nos espaços onde as 

ações ocorrem, com a figura do professor ou aluno ocupando o centro da sala, à 

frente do público. Quebrar este tipo de organização também tem sido um dos 

desafios para alguns dos profissionais extensionistas, que reconhecem esta barreira 

atitudinal como um fator que pode dificultar a relação com o público alvo das ações, 

como revela este docente. 

“A participação do produtor é essencial na realização do projeto. Quando a 
gente vai à comunidade, infelizmente por mais que a gente queira deixar a 
atividade mais leve, mas compartilhada, até a postura que a gente coloca, 
estando lá à frente e eles sentados isso já cria... Mas a gente coloca que é 
uma conversa”. (Docente 5, 2019) 

As formas de aprendizado em que há a participação efetiva da sociedade são 

o futuro das Universidades, na visão de Santos (2011). Ele ressalta que a 

Universidade precisa ultrapassar a concepção do que ele chama de conhecimento 

universitário, de caráter disciplinar, para o conhecimento pluriversitário, que é 

transdisciplinar e contextualizado. A produção deste conhecimento pluriversitário 

resulta de uma “partilha entre pesquisadores e utilizadores”, ocorrida fora dos limites 

das Universidades.  

É um conhecimento transdisciplinar que, pela sua própria contextualização, 
obriga a um diálogo ou confronto com outros tipos de conhecimento, o que 
o torna internamente mais heterogêneo e mais adequado a ser produzido 
em sistemas abertos menos perenes e de organização menos rígida e 
hierárquica. Todas as distinções em que assenta o conhecimento 
pluriversitário e, no fundo, é a própria relação entre ciência e sociedade que 
está em causa. A sociedade deixa de ser um objeto das interpelações da 
ciência para ser ela própria sujeita de interpelações à ciência. (SANTOS, 
2011, p. 42) 

A Extensão Universitária é o locus onde esta relação se configura de maneira 

mais plena, pela proximidade que se estabelece entre universidade e sociedade no 

campo de ação dos projetos. Santos (2011) destaca que as mudanças pelas quais 

passaram as universidades levaram o saber acadêmico a se deparar com outros 

saberes, gerando novas responsabilidades para as instituições de ensino superior. 

Quanto mais ciência e sociedade interagirem, mais estarão uma na outra. De acordo 

com ele, “o conhecimento pluriversitário substitui a unilateralidade pela 

interatividade, uma interatividade enormemente potencializada pela revolução nas 

tecnologias de informação e comunicação” (Santos, 2011, p. 44).  
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9.3 QUEM É E O QUE QUER O AGRICULTOR FAMILIAR QUE ENCONTRA A 
UNIVERSIDADE PELA EXTENSÃO? 

 

Se foi relativamente fácil identificar o perfil de docentes e estudantes que 

atuam na Extensão Rural Universitária o mesmo não se aplica à definição de quem 

é o agricultor familiar que participa das ações promovidas pela Universidade. Este 

público tem características bastante diversificadas, envolve tanto homens, quanto 

mulheres, com uma ampla variação de faixa etária, que vai de 30 a mais de 60 anos, 

e diversos níveis de escolaridade, predominando ensino fundamental e médio.   

Em sua rotina no campo, desenvolvem atividades econômicas também 

variadas, com cultivo de hortaliças, frutas e/ou criação de ovinos, caprinos e/ou 

galinha. Suas propriedades, também de porte diversificado, estão localizadas na 

zonal rural dos municípios de Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e municípios 

circunvizinhos a estas duas cidades. Dois dos sete entrevistados não possuem 

propriedade em seu nome no momento. 

Para muitos deles a participação nas ações extensionistas pesquisadas foi o 

primeiro contato que tiveram com a Universidade, com a qual esperam novas 

oportunidades de interação. Conscientes sobre o valor do conhecimento tradicional 

passado de geração em geração, os agricultores familiares atribuem à Universidade 

e aos integrantes dos projetos um sentimento de respeito e distinção, mesmo que no 

início esta relação tenha sido de desconfiança.   

Os agricultores entrevistados acreditam que a universidade pode colaborar 

para melhorar a vida das comunidades rurais através da disseminação do 

conhecimento científico, que deve ser transmitido de forma simples, prática e 

dinâmica para facilitar a compreensão das pessoas. Para a maioria deles, é papel da 

universidade instruí-los sobre novos conhecimentos e avanços tecnológicos que 

possam ser aplicados no campo, conforme observa o agricultor abaixo sobre sua 

expectativa sobre a ação da qual participou:  

“Participei pra aprender mesmo. Universidade a gente sempre acha que vai 
vir com novos conhecimentos. Vinha a professora e os alunos. Eles deram 
curso sobre manejo inicial, alimentação, orientações de vacinação. Quem 
prestou atenção aprendeu. Tem muita gente que fica conversando, mas eu 
absorvi bastante dessas coisas do curso. Eu já tinha lido a respeito, porque 
eu queria criar. Mas eles explicaram bem detalhado”. (Agricultor familiar 2, 
2019) 
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No geral, os agricultores relataram que após a experiência nos projetos de 

extensão, algumas práticas no manejo com os animais e na plantação foram 

alteradas. Houve um entusiasmo por parte deles, que perceberam, também entre 

seus pares, empolgação para implementar os conhecimentos apresentados durante 

as atividades, conforme estes dois depoimentos de agricultores.  

“Meu manejo com criação foi modificado através do curso, da menina que 
veio da UNIVASF, a estudante. Meu manejo de ordenha dos animais foi 
modificado através deles. Eu fazia uma ordenha aqui, mas com a 
explicação deles eu já mudei. E tá sendo muito bom”. (Agricultor familiar 7, 
2019) 

“A gente viu que os agricultores que participaram ficaram muito animados, 
porque tinha coisas tão simples que a gente não sabia. A gente mora na 
zona rural, mas tem coisas que, apesar de tá na lida todo dia, a gente não 
tem um verdadeiro conhecimento. Então, teve coisas que passamos a fazer 
diferente, porque aprendemos no curso”. (Agricultor familiar 1, 2019)  

O contato entre Universidade e as comunidades rurais possibilitou não 

apenas ampliar os conhecimentos de ambos os lados. Por meio desta convivência, a 

Extensão Universitária cumpriu seu papel de interligar os saberes acadêmico e 

popular, produzindo um conhecimento mais democrático e participativo, também na 

percepção do agricultor, que tem ciência sobre o saber popular que domina e o valor 

que este saber representa para a academia. O relato deste agricultor deixa clara 

esta relação de compartilhamento de saberes entre Universidade e comunidade, 

possibilitada pela atuação da Extensão.  

“O curso é bem interessante, porque a professora ensina aquilo que ela veio 
ensinar, mas também tem a troca de ideias. Tem a experiência da roça, do 
homem que cria, do campo que eles também não sabiam. São práticas que 
a gente criou. É de quem mora aqui. De quem não estudou. O interessante 
que teve a troca de ideias. Ela ensinou aquilo que tinha que ensinar pra 
gente, mas também ouviu muita coisa que a gente fazia aqui e que eles 
também não sabiam”. (Agricultor familiar 1, 2019) 

Entre os entrevistados, alguns participaram de eventos e outras iniciativas 

promovidas pela UNIVASF, como cursos e oficinas, e também buscam participar de 

ações realizadas por outras IES, institutos de pesquisa e ATER da região. O 

agricultor familiar quer preservar estas relações estabelecidas com a Universidade, 

iniciadas a partir do extensionismo. Um deles ressaltou que a UNIVASF pode 

contribuir com as comunidades rurais por meio da oferta de cursos que levem 

inovações e novos conhecimentos.  
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“Aprendi muito nesse minicurso. A UNIVASF interagindo com o meio rural 
fica bem melhor”. (Agricultor familiar 5, 2019) 

Esta relação com a Universidade ainda é distante, para muitos agricultores. 

Mesmo tendo participado de ações extensionistas promovidas pelo PIBEX, alguns 

deles nunca estiveram na UNIVASF. No entanto, acreditam que a instituição tem 

muito a contribuir com suas práticas nas propriedades. Reúnem-se em associações 

produtivas e trocam informações com os pares, especialmente pelo telefone celular, 

por meio das redes sociais. Para eles, os benefícios que chegam para um devem 

chegar para todos, como deixam claro os depoimentos, um deles em destaque 

abaixo. 

“Tenho interesse (em participar de outras ações) e tudo que tiver de 
novidade que eu puder saber da UNIVASF, tenho interesse de incluir minha 
comunidade, não só eu. Quero trazer ela pr’aqui ou levar m inha 
comunidade pra lá. Pra que minha comunidade tenha conhecimento 
também. Não só pra mim”. (Agricultor familiar 1, 2019) 

De origens diversas, com pequenas propriedades localizadas em áreas de 

sequeiro, áreas irrigadas, assentamentos, ou ainda ribeirinhos, os agricultores 

familiares que participaram das ações extensionistas do PIBEX nos três últimos 

anos, demonstraram por meio desta pesquisa que a interação com a Universidade é 

muito positiva e não pode ficar restrita a um número pequeno de pessoas. Deve ser 

ampliada, proporcionando vivências semelhantes a uma quantidade maior de 

agricultores, se possível também com uma presença maior da Universidade nas 

comunidades e cumprindo a função mais conhecida da Extensão Universitária: sair 

dos limites da Universidade para possibilitar as interações e a troca de 

conhecimentos.  

 

9.4 DIFICULDADES E PARCERIAS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO MEIO 
RURAL 

 

Trabalhar com o rural exige a superação de alguns desafios. O principal deles 

é a dificuldade de acesso às localidades, devido à distância em que as comunidades 

rurais se encontram em relação aos centros urbanos. Isso gera uma maior 

dependência do uso de transporte institucional para chegar até os locais das ações 
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e configura-se como fator determinante para a consecução das atividades 

programadas.  

Diante da dificuldade cada vez maior de deslocamento com veículos oficiais, 

os projetos acabam por restringir suas ações a uma área mais próxima da 

instituição. Não raro, conforme relatos, o docente utiliza seu próprio veículo para o 

transporte da equipe até o local da ação. Por este motivo também, os projetos 

procuram trabalhar com comunidades que estão localizadas no entorno da 

universidade. 

A escassez de recursos também tem impacto na realização das atividades, 

pois o recurso do PIBEX destina-se apenas ao pagamento da bolsa do estudante 

bolsista e ao custeio de material gráfico. Não há recursos disponíveis para infra-

estrutura, para compra de matéria-prima, combustível, diárias e outros itens 

necessários em algumas propostas, ou para despesas extras que possam surgir 

durante as ações.  

Um docente comentou sobre a necessidade de recursos para lanche durante 

cursos e oficinas promovidos pelo projeto. Outro disse que adquire com seu salário o 

material utilizado nas ações com as comunidades. Desta forma, os coordenadores 

dos projetos acabam investindo recursos próprios para cumprir ações estabelecidas 

nas propostas, como conta este docente.  

“Eu e o professor (colaborador) é que compramos com recursos próprios 
(matéria-prima). Por isso também, a gente sempre fica pensando na 
agricultura familiar. Como nós pagamos, pensamos no que podemos fazer 
pra ficar o mais barato possível”. (Docente 1, 2019) 

Todas estas questões são apontadas como fatores que complicam a 

realização das ações extensionistas. No entanto, eles frisam que estas são 

limitações que assumem ao submeter as propostas de Extensão Universitária junto 

a este público. Mas que podem se configurar como entraves à realização de 

iniciativas futuras em ATER para as comunidades rurais por parte destes ou até 

mesmo de outros professores que pensem em trabalhar com o rural. 

Esta dificuldade é praticamente unânime entre os projetos de extensão, não 

apenas para o rural. As ações urbanas também se deparam com a mesma 

dificuldade. Este fator é ressaltado pelos bolsistas nos relatórios finais dos projetos 
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como algo prejudicial à realização das atividades previstas. Muitas ações deixam de 

ser executadas devido aos entraves com deslocamento. Na avaliação dos 

estudantes é a dificuldade mais relevante que eles enfrentam.   

O tempo é outro fator limitante para que os projetos de extensão alcancem 

resultados mais consistentes, tendo em vista que o PIBEX apoia as iniciativas 

durante um período de 12 meses. Os projetos podem ter continuidade no edital 

seguinte, desde que se classifiquem entre as vagas com recursos para bolsa. Um 

ano de duração é considerado um tempo muito curto, na opinião de docentes e 

estudantes pesquisados. Na opinião deles, o projeto deve ter pelo menos dois anos 

de duração para que os resultados possam começar a ser observados e 

mensurados. 

“O tempo é curto. Projeto de extensão dura um ano. Um ano não é tempo 
suficiente pra gente. Creio que se tivéssemos mais investimentos e 
estivéssemos numa época boa de recursos pra editais pra extensão e 
pesquisa em dois ou três anos chegava (a um resultado final mais rápido e 
satisfatório)”. (Estudante 5, 2019) 

A finalização do projeto, após um ano, gera mais uma preocupação para o 

aluno: o encerramento da bolsa. Sem esse auxílio, mesmo que haja o desejo de 

continuar desenvolvendo ações extensionistas e dar continuidade ao projeto, 

geralmente as ações são encerradas. Os docentes não se sentem respaldados a 

exigir a participação de estudantes sem bolsa nas atividades. Os relatos abaixo 

mostram as dificuldades que surgem com o término da bolsa, na opinião de alguns 

docentes.  

“Tem também a limitação de bolsa. É muito restrita. Tem muitos professores 
que querem fazer extensão. Só que pegar aluno sem bolsa é complicado”. 
(Docente 6, 2019) 

“Não tenho como mandar um aluno pra fazer assistência (técnica e 
extensão rural) se ele não tem como pagar o combustível e eu também não 
tenho como levar”. (Docente 3, 2019) 

Situação semelhante em relação à oferta de bolsas para Extensão 

Universitária foi constatada por outros estudos (SILVA; VASCONCELOS, 2006). 

Dificuldades de financiamento são, portanto, comuns em outras IFES, onde também 

vem ocorrendo uma valorização do extensionismo. Entretanto, a oferta de recursos 

para financiar as ações não acompanha este fortalecimento na mesma proporção. 

Como resultado, percebe-se que a restrição de recursos é um aspecto relevante que 
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limita a atuação na Extensão Universitária tanto na UNIVASF quanto em outras 

Universidades. 

Neste ponto, algumas opiniões são dissonantes. Há também os que 

acreditam que a importância da Extensão Universitária supera o valor financeiro da 

bolsa e que os projetos não devem ser tão dependentes de financiamento 

institucional para acontecer. Um dos docentes pesquisados critica a dependência 

dos financiamentos e aponta os benefícios da atividade extensionista, que segundo 

ele devem suplantar este tipo de entrave.  

“Muitas vezes o professor diz: só vou fazer esse projeto se tiver bolsa. E 
não é por aí. Pra mim, uma ação voluntária pode acontecer. A gente tem 
que trabalhar na nossa cabeça, senão você não faz o seu serviço completo. 
E às vezes o seu serviço depende de coisas que vão ter que ser feitas de 
forma voluntária. Eu digo voluntária entre aspas. O aluno vai ter que fazer 
de forma voluntária, mas ele tá ganhando um treinamento. E o professor 
tem o salário”. (Docente 7, 2019) 

Outra dificuldade enfrentada pela atividade extensionista está relacionada a 

episódios de resistência dos agricultores familiares de adotar o conhecimento levado 

pela Universidade, assim como de comportamentos que mostram as contradições 

ainda existentes nas relações entre o conhecimento científico da academia e o 

conhecimento tradicional das populações. Em alguns casos, os docentes e 

estudantes sentiram a presença de barreiras na relação entre Universidade e 

comunidade, conforme o depoimento a seguir, feito por um docente 

“Eles (os agricultores) não acreditam muito no jovem quando ele vai passar 
uma informação acadêmica, que a interação é benéfica. É uma resistência 
muito grande de aplicar o conhecimento em face de um conhecimento já 
padronizado durante muitos anos. Então, são bem resistentes em relação a 
adquirir novas informações e implantar na propriedade. Alguns aceitam 
bem, aplicam e veem os resultados benéficos na propriedade. Mas até 
conseguir chegar lá, não é fácil”. (Docente 6, 2019)  

Esta questão é discutida por Rogers (1983) na sua Teoria de Difusão de 

Inovações. Os estudos feitos pelo autor indicam que a adoção de uma inovação se 

dá de acordo com um processo que envolve as etapas de conhecimento, persuasão, 

decisão, implementação e confirmação e requer um tempo para que ocorra. Além 

disso, segundo Rogers, sempre há um grau de incerteza na adoção de uma nova 

prática em substituição a outra já consolidada. Neste sentido, conta muito a figura do 

líder de opinião, que numa dada comunidade é referência perante os pares e cuja 
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conduta em direção à adoção das novas ideias será seguida pelos outros, 

posteriormente.  

Existe de fato um receio, entre os agricultores, em relação à incorporação de 

novas práticas nas atividades produtivas. Os docentes, em suas práticas de muitos 

anos de extensão, já perceberam que a mudança de hábitos envolve uma mudança 

cultural também e isso é difícil e requer tempo. Por esta razão, a busca de uma 

pessoa de referência nas comunidades é parte da metodologia adotada por alguns 

projetos. Esta estratégia contribui para uma aproximação mais direcionada entre 

docentes, estudantes e agricultores.  

Entretanto, nem sempre a perspectiva difusionista é bem compreendida, pois 

historicamente esta abordagem se confundiu com o processo de difusão de 

tecnologias da Revolução Verde no campo. Uma inovação pode ser proposta 

utilizando-se da perspectiva difusionista sem, entretanto, negar as práticas e os 

saberes locais estabelecendo-se uma troca de saberes com a incorporação de 

inovações ao tradicional e vice-versa. Nesse sentido, um estudante revela uma das 

ações adotadas pelo projeto visando tornar os agricultores parte atuante no 

processo de troca de conhecimentos.  

“Escolhia a casa de um produtor que era mais conhecido na região e os 
outros iam até essa casa e a gente conversava. Era mais troca de 
experiência mesmo, porque quem é da universidade acha que vai passar o 
conhecimento pra eles. Mas a gente aprende muito com a prática deles do 
dia a dia. Eles sabem que estão fazendo alguma coisa correta ali, mas não 
sabem o motivo. Então, a gente entra com a parte da explicação, às vezes, 
e a troca de informação. É bem interessante”. (Estudante 3, 2019) 

De maneira geral, observou-se nesta pesquisa que há uma ocorrência maior 

sobre dificuldades registradas nos projetos que utilizam a metodologia difusionista 

clássica de transferência de conhecimentos. Nos projetos em que há mais incentivo 

à troca de informações e à participação mais efetiva do agricultor, questões dessa 

natureza são menos frequentes e não são citadas pelas equipes extensionistas. 

Este discente revela algumas das dificuldades que teve durante as atividades do 

projeto e como lidou com elas para evitar problemas.  

“As dificuldades que eu acredito, não pra mim, mas pra os produtores é o 
entendimento de algumas coisas. O entendimento deles é um pouco mais 
devagar. Você tem que dar uma atenção maior, explicando de uma forma 
um pouco mais pausada, exemplificando com o cotidiano deles ali. A 
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dificuldade foi basicamente essa. Mas não encontrei aquela dificuldade, de 
reclamar, resistência”. (Estudante 3, 2019) 

A escolha de uma determinada metodologia em detrimento da outra pelo 

projeto de Extensão não implica na adoção imediata do conhecimento proposto 

pelos projetos por todos os participantes de uma atividade de extensão. Até entre os 

projetos com enfoques dialógicos há registros da não implementação das propostas 

apresentadas pelas ações extensionistas. As equipes atribuem essa questão à falta 

de uma relação de maior proximidade com o agricultor, desencadeada pelas 

dificuldades de acesso, ao curto espaço de tempo e ao grande número de 

comunidades que os projetos se propõem a atender.  

Os estudantes, em especial, fizeram algumas reflexões neste sentido e se 

queixaram de falta de continuidade das ações extensionistas. A impossibilidade de 

um contato periódico com as comunidades, pelas razões já citadas, prejudica o 

andamento do trabalho, impossibilita o acompanhamento das ações nas 

comunidades após a saída das equipes extenionistas e, muitas vezes, impede a 

verificação dos resultados alcançados pelas ações. Abaixo, alguns destes 

comentários de estudantes e de um docente, que também faz críticas sobre o curto 

período de tempo dos projetos. 

“Acho que falta também, na nossa correria, um contato mais íntimo com o 
produtor rural. Não só encontro de fim de semana com eles”. (Estudante 7, 
2019) 

“No projeto identifiquei uma falha, que é mais uma autocrítica, que é a 
questão das ações continuadas. Uma coisa que eu acho interessante dentro 
do projeto de extensão, porque você consegue trabalhar com a 
comunidade. Qual a eficiência de trabalhar em 100 comunidades? Se eu 
trabalhar com 20 comunidades, acompanhando, será que não vai ter um 
aproveitamento melhor do projeto? Acho que tem uma característica mais 
interessante você continuar com algumas comunidades até o final do 
projeto e não ficar diversificando muito e não tendo retorno”. (Estudante 3, 
2019) 

“Nesse formato que a gente tem feito, de ir a várias comunidades, 
assentamentos, precisaria de um ano e meio a dois anos pra dar tempo de 
retornar e revisar com eles (os agricultores), o que prepararam, se foi 
corretamente. Talvez nos próximos seria interessante focar em uma 
comunidade. Nesse caso, um ano seria suficiente. Nós fomos a 5 
comunidades, fora a participação em eventos”. (Docente 5, 2019) 

Nos relatórios finais apresentados à PROEX esta questão mencionada pelo 

professor também é muito presente entre os comentários dos estudantes, que 

sugerem a realização das atividades em um número mais restrito de comunidades, 
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visando a um acompanhamento mais próximo e frequente. Nos formulários de 

avaliação, os discentes também costumam sugerir a ampliação do período de 

vigência da bolsa, o que daria um prazo mais elástico para a realização das ações e 

a coleta de resultados pós-encerramento. 

Na tentativa de diminuir estes entraves que permeiam a rotina de quem faz 

Extensão Universitária no rural costuma-se estabelecer parcerias com outras 

instituições. Não são todos os projetos que recorrem aos parceiros externos para 

desenvolver as ações extensionistas, mas os que buscam este tipo de apoio o 

fazem com o objetivo de: atuar de forma conjunta na elaboração de metodologias e 

planos de trabalho, na organização de ações (visitas técnicas, reuniões, formações e 

eventos) e no desenvolvimento de tecnologias voltadas para a região, entre outros.  

A união de esforços entre Universidade e parceiros tem gerado bons 

resultados e tem sido vista como positiva por todos os participantes. Jezine (2004) 

identificou a relevância das parcerias no âmbito da Extensão Universitária, pois na 

época as universidades já enfrentavam questões relacionadas ao que a autora 

chamou de encolhimento do Estado, o fortalecimento do mercado e o 

desenvolvimento de novas tecnologias.  

Esta tendência no estabelecimento de parcerias torna-se cada vez mais 

importante para a manutenção das atividades extensionistas da UNIVASF. Entre as 

organizações com as quais a Universidade costuma estabelecer atuação mais 

constante na Extensão Rural Universitária estão outras IES, principalmente da 

região, a exemplo do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) e da 

Universidade do Estado da Bahia (Uneb); órgãos de pesquisa e extensão rural, 

como Embrapa e Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA); órgãos das esferas 

municipal e estadual, como secretarias e conselhos municipais, e entidades da 

sociedade civil como o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada 

(Irpaa), Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (Sintraf), escolas, 

assentamentos, hortas urbanas e periurbanas e diversas associações de produtores. 

Cada organização participante das ações extensionistas colabora com 

recursos materiais e conhecimentos específicos, compartilhando seus saberes 

específicos para potencializar os efeitos das atividades realizadas. Para que o 
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trabalho conjunto tenha sucesso, no entanto, os parceiros entrevistados frisaram a 

necessidade de cada ente participante ter ciência sobre seu papel e atuar de acordo 

com sua proposta organizacional, como ilustra este comentário: 

“Quando a gente busca essa integração, essa construção dialogada com a 
universidade, a gente vê um ganho de resultado muito grande, porque junta 
o conhecimento científico da universidade, o nosso trabalho de campo e 
esse feedback com o público alvo. Sem dúvida a parceria é muito 
importante no processo. O que deve ficar claro é o papel de cada 
instituição, porque cada uma tem suas metas, seus objetivos. A parceria é 
muito válida não só com a universidade, mas também com outras 
instituições que estão no mesmo ambiente. Só fortalece o processo de 
construção do conhecimento”. (Parceiro 1, 2019) 

Com as parcerias há um fortalecimento da ação extensionista no campo. Sair 

dos próprios limites também é outro aspecto mencionado pelos parceiros sobre a 

atuação extensionista desenvolvida em parceria entre várias instituições, como 

destaca este parceiro.  

“A extensão faz com que muitas coisas se aproximem e cheguem mais 
próximas à realidade, sair dos muros das instituições para ir pra sociedade”. 
(Parceiro 2, 2019)  

As parcerias também são relevantes para que a Universidade consiga se 

aproximar do público definido no escopo das atividades extensionistas. Instituições 

que atuam diretamente com o agricultor familiar no campo conhecem melhor 

características e demandas das comunidades rurais. A aproximação por meio dos 

parceiros facilita esse contato, especialmente no início.  

Um docente entrevistado observou que as relações entre agricultores e 

pesquisadores envolvem algumas ideias preconcebidas, de ambos os lados, que 

podem atrapalhar a evolução das atividades. Neste sentido, as parcerias com outras 

instituições que atuam mais diretamente e com mais constância junto às 

comunidades rurais são sempre muito positivas, na avaliação dele.  

“Tem o preconceito do lado da Universidade, achando que só ela vai 
ensinar e o produtor vai aprender. Tem o lado do produtor, achando que vai 
ser doutrinado. Se você tem um agente de diálogo facilita”. (Docente 7, 
2019)  

As parceiras externas ou interinstitucionais geram também a produção de 

conhecimento e despertam nos profissionais que atuam em ATER o desejo de 

buscar, na Universidade, sua própria qualificação, por meio de cursos de graduação 



115 
 

e pós-graduação. Estes aspectos foram citados como muito relevantes pelos 

parceiros entrevistados.  

“Essa aproximação com a universidade potencializa os resultados (das 
ações). O debate empírico da convivência com o semiárido ao adentrar a 
Universidade vira ciência, vira conhecimento e vai servir de referencial não 
só pra região, mas pra o país e pra o mundo. Isso é um ganho importante. 
Dar visibilidade, ampliar, potencializar toda essa construção empírica que 
vem sendo feita na região. E a academia consegue fazer isso muito bem”. 
(Parceiro 2, 2019)  

Há ainda as parcerias intra-institucionais, aquelas estabelecidas dentro da 

própria Universidade e que também contribuem para a consecução das atividades 

extensionistas. Nem sempre formalizadas, elas acontecem com outros projetos ou 

setores administrativos e podem ser de grande relevância institucional.  

Entretanto, poucos projetos elencam nas suas propostas de trabalho a 

presença de parceiros internos nas ações e apenas um dos docentes entrevistados 

citou outra iniciativa de extensão da UNIVASF e a PROEX como parceiros intra-

institucionais. Este é um indício de que a Universidade pouco olha para dentro de 

sua própria estrutura acadêmica, administrativa e humana visando à execução de 

ações extensionistas. 

Castro (2004) também observou esta dificuldade no estabelecimento de 

parcerias no âmbito da Extensão Universitária ao analisar projetos extensionsitas na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  

Todos os projetos relataram dificuldades em estabelecer parcerias internas, 
[...] apesar da clareza da contribuição de outras áreas para a produção de 
um conhecimento mais abrangente e que pudesse ampliar a possibilidade 
de trocas dos saberes. O vínculo com outros professores poderia permitir 
também uma maior aproximação dos projetos com o currículo formal 
(CASTRO, 2004, p. 8). 

A autora atribuiu estas dificuldades a dois aspectos: tempo reduzido para o 

estabelecimento de contatos mais estreitos e falta de interesse de outras áreas pela 

formalização de parcerias. Ela aponta que o êxito em parcerias intra e 

interinstitucionais reside também na disposição dos docentes envolvidos com a 

extensão para o diálogo.  
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10 O QUE A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PODE FAZER EM PROL DA 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA? 

 

Um dos objetivos finalísticos deste trabalho é identificar possíveis 

contribuições da Comunicação Institucional para aproximar os agricultores familiares 

de grupos da UNIVASF que possam colaborar no atendimento às suas demandas, 

potencializando, assim, as relações entre Extensão Universitária e ATER na região. 

E para começar a tratar dos aspectos relativos à comunicação, é necessário recorrer 

a algumas reflexões dos docentes entrevistados sobre o que representa a 

comunicação para as ações extensionistas. Alguns ressaltaram a importância da 

comunicação, como mostram os trechos abaixo. 

“O mais importante é a comunicação. É um dos pontos mais importantes da 
pesquisa”. (Docente 4, 2019) 

“A comunicação é o mais importante, porque extensão é um diálogo”. 
(Docente 7, 2019) 

“Toda ação, quanto mais conhecida, mais referenciada ela é na sociedade e 
no meio onde vai atuar. E quanto mais referenciada mais familiaridade as 
pessoas vão sentir com aquilo. Não é uma tarefa só da comunicação, mas é 
também. Se a gente tem um sentimento na sociedade, a melhor forma de 
fortalecer é pela comunicação, de que a universidade faz projetos como 
esse e age na sociedade ou tem que agir dessa maneira”. (Docente 2, 
2019) 

Apesar deste reconhecimento por parte dos docentes sobre a relevância da 

comunicação para as ações extensionistas e para que a sociedade tome 

conhecimento sobre as ações promovidas pela UNIVASF, nenhuma das equipes 

entrevistadas citou o setor responsável pela comunicação institucional na 

Universidade, a Assessoria de Comunicação Social (ASCOM), como um parceiro 

interno da Extensão Universitária.  

Outro fato constatado a partir desta pesquisa é que as ações desenvolvidas 

pelos projetos de extensão que colaboraram com este trabalho não foram alvo de 

nenhuma divulgação interna ou externa por parte da ASCOM, exceto por um projeto, 

que foi divulgado devido a premiações recebidas em eventos. Tal fato não significa 

que a ASCOM não enxergue nem contribua para dar mais visibilidade aos feitos da 

Extensão Universitária realizada pela UNIVASF.  

A comunicação sobre esta área concentra-se basicamente na divulgação das 
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ações institucionais, colaborando para a divulgação de editais do PIBEX, 

estabelecimento de parcerias ou convênios e eventos promovidos pela Universidade 

no âmbito da extensão. Nos últimos anos, especialmente partir de 2018, a ASCOM 

tem feito esforços para se aproximar das ações extensionistas e vem contribuindo 

com a divulgação das atividades, mas sem um planejamento prévio estruturado, 

devido também às limitações de pessoal e recursos logísticos, a exemplo dos já 

citados pelos projetos, especialmente no que tange aos deslocamentos.  

O que se propõe a partir desta pesquisa é que haja uma mudança na 

concepção de como comunicar a Extensão Universitária. A comunicação 

institucional precisa deixar de ser apenas a porta de saída de ações burocráticas da 

atividade extensionista para se tornar mais presente junto à extensão, atuando de 

forma planejada, pensando e comunicando a Extensão Universitária como uma 

ponta do tripé cada vez mais estratégica para a Universidade. 

Este laço com a agricultura familiar, estabelecido pela Extensão Universitária 

e tão importante para a região sob todos os aspectos, precisa ser cultivado e 

reforçado, pois agricultores e agricultoras também querem estar presentes na 

UNIVASF. Percebe-se pelos dados deste estudo que a realidade da Universidade 

ainda está distante das comunidades rurais. Este cenário está mudando, mas 

precisa ser reforçado continuamente. Que contribuições a Comunicação Institucional 

pode dar para estreitar ainda mais estas relações entre UNIVASF e comunidades 

rurais, por meio da Extensão Universitária? Esta é a pergunta principal que move o 

sentido de ser desta pesquisa. 

Alguns docentes apresentaram sugestões que podem contribuir para esta 

mudança na abordagem dada pela comunicação institucional à Extensão 

Universitária. Outros demonstraram desconhecer o papel da comunicação e da 

ASCOM, especificamente, não só em relação ao extensionismo, mas no que se 

refere à própria atuação da comunicação institucional na Universidade. Mas todas 

são contribuições importantes e provocativas para que a comunicação da UNIVASF 

possa rever suas práticas.  

Abaixo, algumas sugestões apresentadas pelos docentes sobre possíveis 

ações de comunicação a serem implantadas para aumentar a visibilidade da 
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Extensão interna e externamente: 

“Através de propaganda mesmo. Divulgar e em canais que ele, porque só 
na UNIVASF o acesso é pouco. Tem que ser no jornal mesmo, de rádio e 
TV. Falta propaganda da UNIVASF, eu acho, pra erguer a nossa 
universidade”. (Docente 3, 2019) 

“A gente tem que trabalhar muito o jovem. Nosso público é jovem. É a 
nossa vocação. A gente tem jovem que pode dialogar com o jovem. Nesse 
ponto a comunicação pode dar muito assessoramento, porque o professor 
não sabe fazer. Abrir a cabeça do professor, abrir a cabeça do estudante. 
Vocês têm o expertise. Só que vocês deveriam pensar em estratégias de 
como colocar um jovem falando com outro, sem essa barreira que a 
universidade traz às vezes. E o celular é um bom veículo pra falar com o 
jovem”. (Docente 7, 2019) 

“Contato direto com as associações, com os presidentes das associações, é 
o que é mais direto pra gente e o que dá melhor resultado. Se a gente for na 
comunidade, a gente não consegue chegar em todos como o pessoal da 
associação. E o meio de comunicação acho que seria as rádios”. (Docente 
5, 2019) 

Estabelecer uma comunicação eficaz e direcionada para os sujeitos do rural 

requer conhecer sua realidade, suas demandas e identificar os melhores meios e 

formatos para que ela aconteça. A comunicação se configura como uma importante 

ferramenta de empoderamento da sociedade, na medida em que o cidadão tem 

acesso à informação e ao conhecimento e este também é um dos papeis da 

Universidade e da Extensão Universitária. Como afirma Duarte (2012),  

A viabilização da comunicação exige informação, mas também credibilidade 
dos interlocutores, meios e instrumentos adequados, valorização do 
conhecimento dos sujeitos, facilidade de acesso e uma pedagogia voltada 
para quem possui mais dificuldade (DUARTE, 2012, p. 64).  

Observou-se ao longo deste trabalho que a Universidade costuma apresentar 

ao agricultor familiar principalmente propostas de projetos extensionistas na linha de 

assistência técnica produtiva. E esta é a área de maior interesse por parte dos 

produtores que participaram desta pesquisa, conforme demonstram os depoimentos 

dos agricultores abaixo: 

“Principalmente em criação de galinhas. Gostaria muito de participar de 
cursos de criação de galinhas”. (Agricultor familiar 7, 2019) 

“A ajuda da UNIVASF é bem-vinda e a gente espera que aconteça. Eu 
queria cursos de caprino, ovino, sobre galinha. E também sobre geração de 
renda, pra incentivar, poderia ter outros cursos, como artesanato, fazer 
doces, culinária. São cursos bons também”. (Agricultor familiar 1, 2019) 

“A gente tem muita dificuldade de curso. Dificilmente eu ouço falar de 
cursos pra produção, de ovos, de galinha caipira essas coisas. Na área da 
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faculdade, o que me interessaria mais aqui pra nossa região são os 
assuntos de agricultura mesmo”. (Agricultor familiar 2, 2019) 

Além desta, há uma vastidão de saberes produzidos pela UNIVASF nas mais 

variadas áreas do conhecimento que também podem e devem chegar ao 

conhecimento das comunidades rurais. O meio rural hoje é formado por uma 

população que desenvolve diferentes atividades econômicas no comércio, no setor 

de serviços, na agroindústria, além da atividade agrícola, entre outras 

(WANDERLEY, 2000; SILVA; DEL GROSSI, 2000). Alguns agricultores citaram que 

gostariam de conhecer mais sobre educação ambiental e técnicas produtivas 

sustentáveis e mostraram interesse em ações de capacitação e geração de renda 

voltadas para os jovens. 

Apesar deste interesse, ainda há muitas barreiras que impedem uma 

aproximação maior entre agricultores e Universidade. Aos poucos, a Extensão 

Universitária vem diminuindo essa distância. A comunicação institucional e as novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) podem fazer com que as ações, 

projetos e programas da Universidade direcionados para o rural cheguem mais 

longe e atraiam o interesse de mais agricultores.  

Trata-se de estabelecer uma comunicação interativa, com canais de 

informação, que possibilitem às comunidades rurais um acesso direto à 

Universidade. Entre as possíveis ferramentas que podem ser utilizadas para iniciar 

um trabalho nesta linha são as mídias digitais e, em particular, o WhatsApp, 

aplicativo utilizado por todos os agricultores rurais que participaram desta pesquisa e 

que se configura, no momento, como o canal de comunicação mais eficaz para falar 

diretamente com as populações rurais.  

Todos os entrevistados informaram que este é o meio de sua preferência para 

obter qualquer tipo de informação. Por mais distante que estejam dos centros 

urbanos, mesmo em áreas com cobertura ruim de internet, o celular com WiFi está 

sempre na mão do agricultor rural. E é com ele que o agricultor se comunica com a 

família, com outros agricultores, com a universidade e outras instituições de ATER. 

Os agricultores mostram nestes relatos como se relacionam com as novas 

tecnologias e os meios de comunicação mais utilizados pelas comunidades rurais. 
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“Agora a gente tem redes sociais, internet. Facilitou muito a internet”. 
(Agricultor familiar 4, 2019) 

“Como hoje em dia facilidade de informação tá grande, até na zona rural, o 
meio mais fácil é a internet. Depois disso, telefone, rádio”. (Agricultor familiar 
1, 2019) 

“WhatsApp hoje em dia é o mais fácil, porque até sem internet ele chega. O 
acesso a internet aqui muita gente não tem. Aí, o mais fácil seria a 
televisão. Mas a metade deles (outros membros da comunidade) têm 
costume no rádio e a outra metade, TV”. (Agricultor familiar 2, 2019) 

“Nessa capacitação, eu não tive tempo de avisar todo mundo, pessoalmente 
ou mandar recado. Quando chegaram eu perguntei: soube como? No 
grupo. A maioria soube pelo grupo (de WhatsApp que reúne os produtores 
da associação)”. (Agricultor familiar 1, 2019) 

Para que esta proposta de aproximação tenha êxito é imprescindível abrir 

espaço, nos canais oficiais da UNIVASF para que saberes e tradições das 

comunidades rurais também tenham visibilidade. O desafio será traçar uma ponte 

entre estes dois saberes. 

Com este fim, foi elaborado como produto final do Mestrado Profissional em 

Extensão Rural um Plano de Comunicação. Concebido a partir das constatações 

desta pesquisa, o plano intitula-se “Ações de Comunicação para a Extensão 

Universitária com Foco no Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX)” e 

contém estratégias comunicacionais que deverão ser executadas para auxiliar a 

UNIVASF a estreitar e melhorar suas relações com o rural e com o agricultor 

familiar.  

O Plano de Comunicação foi elaborado de acordo com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2025 da UNIVASF. Ambos os documentos 

se complementam e assim deverão contribuir para que a Universidade atinja seus 

objetivos e metas globais. 
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11 ANÁLISES E REFLEXÕES SOBRE AS RELAÇÕES DA UNIVASF COM O 
RURAL 

 

A UNIVASF e as comunidades rurais da região do Vale do Submédio São 

Francisco mantêm relações desde a criação da Instituição, a partir das diversas 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão que vêm sendo desenvolvidas por 

discentes, docentes e TAEs. A promoção da Extensão Universitária, cuja função é 

possibilitar a integração entre Universidade e sociedade gerando novos saberes e 

contribuindo para a transformação social, como deixa claro o FORPROEX (2012), 

responde por muitas das oportunidades de interação com essas populações, que na 

área de abrangência da UNIVASF incluem ribeirinhos, assentados da reforma 

agrária, comunidades quilombolas, comunidades de fundo de pasto, indígenas e 

agricultores de áreas irrigadas e de sequeiro. 

De uma tímida atuação inicial, natural no processo de consolidação de uma 

Instituição Federal de Ensino Superior que se estabelecia em meados da primeira 

década dos anos 2000, a Universidade foi expandindo aos poucos sua inserção 

tanto na atividade extensionista quanto no ambiente rural, trabalhando junto a essas 

populações. Entretanto, sempre de maneira menos expressiva. O ambiente urbano é 

de mais fácil acesso e dinâmico e tem atraído mais atenção dos pesquisadores da 

instituição. Esta é uma das constatações desta pesquisa.  

Apesar do forte vínculo entre Extensão Universitária e Assistência e 

Assessoria Técnica, não se constatou haver, na UNIVASF, uma valorização do meio 

rural como ambiente para o estabelecimento de ações da Extensão Universitária, 

para além do campo das atividades econômicas e produtivas agrícolas. Além de 

serem em menor número, os projetos de Extensão Rural Universitária da UNIVASF, 

quase em sua totalidade, são de proponentes e com ações do campo das Ciências 

Agrárias.  

O próprio processo de desenvolvimento da atividade agrícola e da extensão 

rural no país, centrado no urbano e na indústria, como destaca Caporal (2009), 

contribui para explicar a desvalorização do rural como locus de pesquisas e 

atividades relacionadas à educação superior. Isso começou a se modificar a partir 
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do movimento de interiorização das Instituições Federais de Ensino Superior, 

desencadeado na primeira década dos anos 2000 (MEC, 2012), que gerou a criação 

da UNIVASF. Daquele momento em diante, as IFES passaram a estar fisicamente 

instaladas em municípios onde as diferentes feições e nuances da vida no rural se 

fazem mais presentes. 

Se a Universidade está no rural, um ambiente que adquiriu novos contornos e 

passou a se caracterizar por uma nova ruralidade nas últimas décadas, como 

destacam Wanderley (2009) e Silva e Del Grossi (2000), é natural e inevitável que 

se conecte com este ambiente e com as populações que ali habitam. Esta pesquisa 

verificou que a UNIVASF, para além do PIBEX, tem buscado dar mais atenção ao 

rural como espaço de interação com seus habitantes por meio da ação 

extensionista.  

No âmbito do programa institucional de fomento à Extensão Universitária, 

promovido pela UNIVASF, inicialmente intitulado PIBIN e agora PIBEX, constata-se 

ter havido o aumento de 2 projetos em 2006 para 14 projetos aprovados em 2018, 

tendo como foco o espaço rural, sendo que em 2018 a maioria era direcionada à 

agricultura familiar. É um volume de crescimento pequeno e lento frente ao 

quantitativo total de projetos da UNIVASF, mas que evidencia uma tendência de 

aumento até então no sentido de promoção de consolidação do rural como um 

ambiente rico em experiências formativas para estudantes e professores e muito 

promissor em termos de interação e transformação social, forças que devem mover 

a atuação extensionista universitária.  

Este aumento do interesse pelo rural, e em particular pela atuação junto à 

agricultura familiar, tem sido acompanhado de mudanças nas propostas 

metodológicas e abordagens da ação extensionista. De abordagens assistencialistas 

– ainda presentes, mas em casos pontuais, onde a situação das comunidades é de 

grande vulnerabilidade o que impede qualquer outro tipo de metodologia – passando 

por ações de difusão de novos conhecimentos e tecnologias a abordagens mais 

democráticas e participativas, a Extensão Universitária da UNIVASF também passou 

por – e continua vivenciando – um processo de evolução nas metodologias 

aplicadas no campo.  
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Entretanto, verifica-se na ação extensionista do PIBEX/UNIVASF que a 

abordagem difusionista ainda é predominante nas mais diversas condições de 

desenvolvimento das comunidades, ou seja, tanto com grupos em situação de 

vulnerabilidade social quanto com grupos em condições menos críticas de 

desenvolvimento social, tem sido utilizada a difusão de novos conhecimentos e 

tecnologias. Também é possível constatar abordagens mais democráticas e 

participativas da Extensão Universitária no PIBEX. Há um processo de evolução nas 

metodologias de Extensão Rural Universitária aplicadas pelas ações de Assistência 

Técnica e Extensão Rural ao longo da história (ROGERS, 1983; CHAMBERS, 1994; 

RODRIGUES,1997) com a transição de métodos mais difusionistas para métodos 

mais interacionistas e participativos. 

A incorporação de abordagens mais complexas na Extensão Universitária 

também envolve e a experiência de sua comunidade acadêmica, especialmente do 

corpo docente, com essas metodologias. No caso da UNIVASF, a maioria dos 

professores tem, no máximo, 15 anos de carreira, completados junto com a 

Universidade em 2019.  

Já é possível identificar o importante papel de algumas ações extensionistas 

da UNIVASF, entretanto em sua amplitude e diversidade ainda não possível é fazer 

estimativas super ou subestimadas de seus impactos na sociedade dado o pouco 

tempo do extensionismo praticado pela UNIVASF. Entretanto, nos anos recentes 

tem se vivenciado uma maior diversidade nas abordagens nas ações de Extensão 

Universitária da UNIVASF. 

Há relatos de trocas de saberes por parte de docentes, discentes e 

agricultores familiares pesquisados neste trabalho, que se tornaram realidade devido 

ao incentivo à participação e ao reconhecimento, por parte das equipes 

extensionistas, do valor do saber do homem do campo. A função da Extensão 

Universitária só pode ser considerada completa quando a academia também 

incorpora o conhecimento popular no seu fazer ciência e no seu fazer ensino, 

gerando, então, novos saberes para a sociedade e se retroalimentando, como frisam 

Nogueira (2013) e Coelho (2014). É ultrapassar o discurso da troca para incorporar a 

ação que possibilita a interação. É adotar de fato uma extensão na qual o diálogo 

seja a base que possibilitará ao educador se tornar educando e ao educando ser 
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educador (FREIRE, 1983).  

A interação entre docentes, estudantes e comunidades rurais na UNIVASF se 

dá sobre diferentes tipos de ação extensionista e, em geral, mesmo entre ações que 

se definem de caráter participativo, envolve cursos, capacitações e oficinas, 

ferramentas de caráter tipicamente difusionista. Tal fato permite questionar se há 

realmente a aplicação de metodologias participativas no extensionismo praticado 

pela UNIVASF no meio rural, tendo em vista que a predominância é de modelos de 

trabalho que perpetuam a hierarquia docente detentor do conhecimento e agricultor 

receptor passivo de informações técnicas. No meio desta relação está o estudante, 

em processo de formação que, em alguns casos, tenta quebrar a rigidez das 

práticas no campo, pois por estar mais em contato com o agricultor percebe a 

efetividade das ações no momento em que acontecem.  

Há tentativas de quebra deste modelo, com a inclusão do agricultor nas 

atividades práticas e nas discussões, incentivando sua participação. Não é possível 

afirmar, entretanto, se esta participação ocorre de maneira efetiva, a ponto de gerar 

transformações sociais esperadas como parte de um processo de conscientização e 

apropriação das questões sociais envolvidas numa determinada comunidade, como 

deveria ocorrer, segundo Bordenave (1983). Para isto, seriam necessários novos 

estudos, que confrontem as práticas extensionistas com seus resultados, algo que 

não foi objeto deste trabalho. 

Para alguns agricultores esta participação ocorreu e possibilitou o 

compartilhamento efetivo de informações. Já a percepção da equipe extensionista é 

de que o agricultor quer aprender, receber o conhecimento oferecido pela 

Universidade, mas nem sempre reconhece no agricultor uma fonte de 

conhecimentos e um parceiro com quem possa desenvolver algo novo. Quando esta 

relação ocorre a partir de um processo de construção conjunta de ações torna-se 

mais provável que o público se sinta realmente parte daquela experiência de 

compartilhamento de saberes. Geralmente, a Universidade já oferece à comunidade 

o projeto pronto, com as ações definidas e material pronto para utilização.  

Não se pode afirmar que isso ocorre por desconhecimento sobre o caráter 

integrador e interdisciplinar preconizado atualmente pela Extensão Universitária, 
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mas pode ser atribuído a questões relacionadas à própria formação profissional dos 

docentes e às tradições na adoção das práticas difusionistas. Neste aspecto, a 

Universidade pode estabelecer processos formativos e normativos no sentido de 

promover a transformação desejada nas práticas da extensão universitária. 

Estabelecer projetos verdadeiramente interdisciplinares e participativos demanda a 

superação de vários entraves conforme constatado, entre os projetos analisados. 

A pesquisa verificou que fazer Extensão Universitária no meio rural envolve 

uma série de dificuldades, que vão desde agendas apertadas, tanto de docentes 

quanto de discentes à falta de recursos para insumos e problemas com transporte 

para percorrer as grandes distâncias que separam a Universidade das comunidades 

rurais. Este é um dos possíveis fatores que limitam a atuação extensionista da 

UNIVASF no rural e a ampliação no número de projetos que direcionam suas ações 

às comunidades rurais. A tendência, diante da atual situação socioeconômica do 

país, é que estas dificuldades se agravem no curto prazo, o que tende a dificultar 

mais ainda a ação extensionista no curto e médio prazo. 

Uma das alternativas é a atuação de forma articulada com outras IES, de 

modo a construir caminhos alternativos junto às diferentes esferas públicas (federal, 

estaduais e municipais) e à iniciativa privada para promoção da Extensão 

Universitária. Algo que já vem sendo feito por parte de alguns projetos analisados é 

o estabelecimento de parcerias interinstitucionais. As parcerias são benéficas 

quando os entes envolvidos se complementam e os limites impostos à extensão 

superados, possibilitando a ampliação de suas ações e os impactos na sociedade. 

Os depoimentos dos atores participantes da Extensão Universitária que 

colaboraram com esta pesquisa deixam claro que a distância entre a Universidade e 

as comunidades rurais ainda é grande. De maneira geral, a Universidade permanece 

presa aos seus limites, em virtude das rotinas acadêmicas e administrativas, 

acentuadas cada vez mais por questões econômicas, mesmo desejando sair, 

extrapolar seus muros e estar mais próxima da população. É nestes respiros de 

contato com a comunidade que Ensino, Pesquisa e Extensão podem se tornar um 

só e demonstrar aos extensionistas e à comunidade que o aprender deve ser feito 

de forma conjunta.  
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A inclusão das populações rurais, o incentivo às trocas de conhecimentos, a 

disseminação de boas práticas e princípios de cultivo mais sustentáveis e melhorias 

das técnicas produtivas no campo, bem como as próprias parcerias com outros 

atores sociais são alguns dos aspectos positivos possibilitados pela Extensão Rural 

Universitária do PIBEX nos territórios de atuação da UNIVASF. Estas práticas 

mostram que a Universidade está atuando na promoção do desenvolvimento 

territorial através da educação e do conhecimento, em parceria com outras 

instituições, para melhorar as condições de vida da população do sertão nordestino. 

Assim, ressalta-se o papel multiplicador envolvido na atividade extensionista junto à 

sociedade na promoção da superação das desigualdades sociais com reflexos para 

as futuras gerações.  
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste trabalho foi movida por uma inquietação da pesquisadora. 

Como seria possível direcionar esforços de Comunicação Institucional para 

socializar e difundir o conhecimento produzido pela UNIVASF para as populações 

rurais nos territórios de atuação da Universidade de modo a promover a 

aproximação entre a sociedade local e o mundo acadêmico? Esta tarefa, que a 

princípio pareceu imensurável diante do universo de conhecimentos produzidos 

diariamente na UNIVASF e da diversidade das comunidades agrícolas da região, 

mostrou-se possível pela via do estudo da Extensão Universitária.  

As relações já estabelecidas e consolidadas entre a Universidade e as 

comunidades rurais por intermédio da Extensão Universitária tornaram-se um rico 

campo de estudos, provocador de uma série de reflexões sobre a prática do 

extensionismo, a produção do conhecimento, a interação entre academia e 

sociedade, e principalmente sobre os processos de comunicação envolvidos no 

conjunto das ações.  

Aquela inquietação inicial deu origem a diversos questionamentos, que se 

transformaram nos objetivos guias desta pesquisa na busca por compreender as 

relações, os limites e as possibilidades de atuação entre a Extensão Rural 

Universitária e Assistência Técnica possibilitada pela ação extensionista da 

UNIVASF junto a agricultores familiares e organizações sociais.  

Os projetos de Extensão Universitária da UNIVASF que promovem os 

processos de ATER junto a agricultores familiares e organizações sociais na região 

foram identificados. Não são maioria frente ao universo de propostas apoiadas 

anualmente pela Universidade, mas têm demonstrado uma tendência de 

crescimento, mesmo com tantas dificuldades enfrentadas pelas Instituições de 

Ensino Superior nos anos recentes. São projetos que visam compartilhar avanços 

tecnológicos e novos conhecimentos aplicados ao campo e se propõem a melhorar 

o dia a dia dos agricultores familiares em sua lida com a terra e os animais.  

Também foi possível, por meio desta pesquisa, compreender os principais 

objetivos e fundamentos teórico-metodológicos dos projetos, caracterizar o perfil dos 
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agricultores familiares e as organizações sociais envolvidas com a Extensão 

Universitária da UNIVASF. As técnicas utilizadas no campo junto aos agricultores 

familiares ainda têm um caráter muito difusionista, em virtude de questões adversas 

como tempo curto e restrição de recursos financeiros. Entretanto, percebe-se um 

despertar da comunidade acadêmica em relação ao potencial das Metodologias 

Participativas (MPs) aplicadas à extensão rural. Observou-se a adoção de 

ferramentas de MPs em alguns dos projetos analisados, mesmo que não em sua 

integralidade. 

O agricultor familiar da região que já se relaciona com a UNIVASF pela 

Extensão Universitária é senhor de seu conhecimento, que em muitos casos é 

tradicional, passado por várias gerações, mas também tem sede por novos saberes 

e com eles já interagem. Espera da Universidade mais oportunidades de interação, 

que o possibilite também passar seus conhecimentos para a academia. Sim, esta 

simbiose vem acontecendo na prática aqui nos territórios de atuação da UNIVASF. 

Agricultores ensinando aos pesquisadores e estudantes. E os pesquisadores 

ensinando aos agricultores. Não sem uma certa desconfiança inicial de ambos os 

lados, geralmente superada pela convivência e pela quebra dos preconceitos, que 

tanto permeiam as relações na contemporaneidade. Isso ocorre em meio também à 

predominância ainda da abordagem difusionista em detrimento da crescente, mas 

ainda, em menor proporção, abordagem participativa. 

As ações de Extensão Universitária acontecem em meio a inúmeras 

dificuldades, desde agendas apertadas por aulas e outras atividades acadêmicas, 

tanto para docentes quanto para estudantes, até inexistência de recursos financeiros 

e falta de meios de locomoção. Diante deste quadro, é comum haver o 

estabelecimento de parcerias interinstitucionais com entidades da sociedade civil e 

outros órgãos públicos e privados, que muito contribuem, não apenas com recursos 

materiais, mas com a própria elaboração de planos de trabalho e organização de 

ações diversas, entre outras. Estas parcerias se mostraram benéficas para todos os 

participantes e têm gerado também o registro acadêmico e científico das ações de 

Extensão Universitária e ATER, o que tem acontecido devido, principalmente, à 

atuação conjunta entre as universidades da região (não somente a UNIVASF) e os 

diversos parceiros que atuam estritamente com a prestação do serviço de ATER. 
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Além de identificar os diferentes parceiros interinstitucionais, o estudo 

constatou que a comunidade acadêmica estabelece poucas parcerias intra-

institucionais, com outros projetos ou setores da UNIVASF. Uma possibilidade é que 

estas relações de parceria ocorrem, por força das atividades pertinentes a cada 

área, mas não são vistas como parcerias, em que todos unem forças em prol de um 

determinado objetivo. Parcerias internas tendem a fortalecer o trabalho realizado 

pela Universidade, podendo colaborar também para racionalizar recursos, tão 

escassos atualmente.  

A UNIVASF estabeleceu em sua Missão, Visão e Valores que irá atuar em 

defesa do desenvolvimento regional e da cidadania por meio da oferta de ações de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação, de acordo com as demandas da população, 

respeitando as questões locais e tendo por base o conhecimento como um elemento 

de transformação social. A pesquisa verificou que a Universidade vem buscando 

colocar estes preceitos em prática por meio das atividades extensionistas e mais 

especificamente nas ações voltadas à agricultura familiar.  

Neste trabalho não foi possível quantificar o impacto destas ações, de modo a 

apresentar o quanto a interação entre comunidades rurais e pesquisadores está 

transformando a realidade das pessoas. Entretanto, já é possível perceber estes 

resultados em algumas iniciativas e espera-se que isso se torne mais perceptível na 

medida em que a interação entre os saberes produzidos na universidade e os 

saberes populares se ampliarem e suas construções se manifestarem em resultados 

para a sociedade nos territórios que interagem com a comunidade acadêmica da 

UNIVASF.  

Além disso, espera-se que também se amplie a interação da população rural 

com a universidade, de modo que os agricultores familiares também passem a 

circular mais e em maior número dentro da Universidade como estudantes de 

graduação, pós-graduação e participantes de ações extensionistas. Porque estar na 

UNIVASF e/ou ter a UNIVASF em suas comunidades é uma das demandas dessa 

população.  

Além de querer ter acesso a cursos, capacitações, projetos e ações diversas 

que lhes possibilitem melhorar sua produção agropecuária, os agricultores familiares 
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desejam manter o contato com a academia. E apesar de terem especificado o 

interesse por ações na linha produtiva, os agricultores familiares mostraram-se 

abertos a outros tipos de conhecimento, que também possam colaborar para 

melhorar as condições de vida no campo.  

Era necessário conhecer o agricultor familiar, saber quais os seus anseios, 

suas dificuldades, expectativas em relação ao conhecimento, impressões sobre a 

Universidade e o trabalho de extensão do qual participou. Este contato, junto com as 

informações coletadas com os outros participantes das ações, possibilitou todas as 

reflexões contidas nesta pesquisa.  

Este trabalho também possibilitou a construção de uma proposta com 

estratégias de comunicação, que compõem o Plano de Comunicação Institucional 

para a Extensão Universitária, cujo objetivo é estabelecer outras formas de 

comunicação com os agricultores familiares. O intuito é utilizar a Comunicação 

Institucional para potencializar as relações entre a Extensão Rural Universitária na 

UNIVASF e as comunidades rurais, contribuindo também para aproximar os 

agricultores familiares de grupos que possam colaborar no atendimento às suas 

demandas. 

Com estes feitos, entende-se que este trabalho também dá sua contribuição 

para que a UNIVASF continue atuando na construção do desenvolvimento territorial 

sustentável ao promover a cidadania de populações rurais excluídas do direito ao 

acesso à informação e conhecimento produzido nas universidades e de valorização 

dos seus saberes socialmente constituídos. 

Diante do vasto universo das relações estabelecidas pela Universidade em 

suas diversas formas de interação com a sociedade, foi necessário escolher uma 

delas para dedicar mais atenção por meio dessa pesquisa. Havia um motivo. Abrir 

espaço para uma população ainda pouco valorizada como produtora de 

conhecimento e como público parceiro em potencial das ações do ensino superior: o 

agricultor familiar. A necessidade de conhecer este público veio da experiência 

possibilitada pelo Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, ofertado pela 

UNIVASF.  

A pesquisa precisava proporcionar à pesquisadora a oportunidade deste 
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contato mais direto, mesmo que rápido e pontual. Do contrário, não teria havido 

sentido no curso. O desafio foi grande. Conhecer três lados (docentes, estudantes e 

agricultores) – muitos mais, na verdade, estudar diversas áreas do conhecimento 

com as quais havia pouca familiaridade, reconstruir momentos de uma história que 

apesar de jovem já vem perdendo alguns de seus pedaços na corrida do tempo, que 

insiste em ter pressa. E a partir de todos esses elementos produzir algo novo, 

interdisciplinar, que permitisse a aprovação no programa e também gerasse 

conhecimento para levar para a atividade profissional e, mais importante, para a 

vida.  

Mas o exercício da profissão de jornalista, já de tantos anos, possibilitou 

habilidade no contato com o outro. Conhecer, entrevistar, trocar ideias, observar, 

refletir... Faz parte do dia a dia da profissão de comunicador. Traduzir isso em 

palavras também, apesar de que, às vezes, muitas vezes, as palavras faltaram. 

Outras tantas vezes elas se reproduziram com tamanha rapidez, que as teclas não 

conseguiam acompanhar.  

Desta vivência de dois anos no Mestrado Profissional em Extensão Rural, que 

resultou na elaboração deste trabalho, levo trocas, muitas trocas, que fiz com cada 

agricultor e agricultora, com cada servidor – docente e técnico – da UNIVASF, e com 

cada estudante com quem tive a oportunidade de sentar e conversar, graças aos 

caminhos da Extensão Rural em ATER, praticada pela UNIVASF.  

Deixo para outros pesquisadores, apaixonados pelo conhecimento, pelas 

trocas, pelo comunicar, o desafio de se deter com mais atenção sobre algumas 

questões que tenham ficado pelo caminho. São tantas e foram tantas, abordadas e 

deixadas de lado, do contrário, este trabalho não teria um fim. Sugiro para futuras 

pesquisas, estudos sobre a Extensão Universitária no ambiente urbano, certamente 

muito rica em experiências e que trará informações complementares a este trabalho 

voltado ao rural. Outro campo que vejo como bastante promissor é o que trata sobre 

a relação dos jovens de comunidades rurais da região com a Universidade e suas 

perspectivas de futuro. E no âmbito da Comunicação, sugiro estudos sobre os 

efeitos e mudanças provocadas pelas novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, as TICs, na zonal rural no Vale do São Francisco.  
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